
Berikut Contoh Soal CPNS TIU Penalaran Logis

1. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara.

(A) Tuan M seorang penipu yang pandai bicara
(B) Tuan M seorang penipu yang tidak ramah
(C) Tuan M seorang penipu yang pandai bicara dan tidak ramah
(D) Tuan M bukan seorang penipu, meskipun pandai bicara
(E) Tuan M bukan seorang penipu yang ramah

Pembahasan

Jawaban : D

Syarat seseorang di sebut penipu ada 2 (dua), yaitu pandai bicara dan ramah. Jika 
salah satu syarat saja tidak dipenuhi maka orang tersebut bukanlah penipu.

2. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Badu 
naik kereta api padahal tidak membayar kontan.

(A) Badu tidak membayar untuk naik kereta api
(B) Badu membayar kontan untuk naik kereta api
(C) Badu membayar dengan tiket abonemen
(D) Badu tidak mempunyai tiket abonemen
(E) Badu tidak mempunyai uang kontan

Pembahasan

Jawaban : C

Untuk naik kereta api dapat menggunakan salah satu dari 2 (dua) cara, yaitu 
membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Jika Badu tidak membayar kontan 
berarti dia membayar dengan tiket abonemen.

3. Korban yang memiliki tabungan kurang dari tiga juta rupiah mendapat bantuan dan 
hadiah. Yusuf menerima bantuan, tetapi tidak menerima hadiah.

(A) Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari tiga juta rupiah
(B) Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari tiga juta rupiah
(C) Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah
(D) Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah
(E) Yusuf adalah korban yang tabungannya tiga juta rupiah

Pembahasan
 
Jawaban : A

Seseorang disebut korban yang memiliki tabungan kurang dari tiga juta rupiah ada 2 
(dua), yaitu mendapatkan bantuan dan hadiah. Jika hanya menerima salah satu saja 
maka dia bukanlah seorang korban yang tabungannya kurang dari 3 juta. Catatan : 
Predikat dari premis ini ada-lah jumlah tabungannya, bukan korban, jadi Yusuf tetap 
merupakan korban, tetapi jumlah tabungannya lebih dari 3 juta.

4. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik lebih tahan 
lama dan lebih mahal.



(A) Bahan nilon lebih tahan lama dan lebih mahal daripada bahan katun
(B) Bahan nilon tidak lebih tahan lama, tetapi lebih mahal daripada bahan katun
(C) Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun
(D) Bahan nilon lebih tahan lama, tetapi tidak lebih mahal daripada bahan katun
(E) Bahan nilon sama tahan lama dan sama mahalnya dengan bahan katun

Pembahasan

Jawaban : C

• Bahan yang lebih baik lebih tahan lama dan lebih mahal
• Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon maka bahan nilon tidak lebih tahan 
lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun.

5. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah.

(A) Semua yang berbunga warnanya tidak indah
(B) Semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman
(C) Semua tanaman adalah berbunga
(D) Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah
(E) Semua yang warnanya tidak indah tidak berbunga

Pembahasan

Jawaban : D

• Sebagian tanaman warnanya indah, artinya sebagian tanaman warnanya tidak 
indah.
• Semua yang berbunga adalah tanaman maka sebagian yang berbunga warnanya 
tidak indah.

6. Sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Sayur yang lebih bergizi lebih enak 
dan lebih mahal harganya.

(A) Sayur tumis lebih enak dan lebih mahal daripada sayur lodeh
(B) Sayur tumis tidak lebih enak dan lebih mahal daripada sayur lodeh
(C) Sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh
(D) Sayur tumis lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh
(E) Sayur tumis sama enak dan sama mahalnya dengan sayur lodeh

Pembahasan

Jawaban : C

• Sayur yang lebih bergizi lebih enak dan lebih mahal harganya
• Sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis maka sayur tumis tidak lebih enak 
dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh

7. Di sebuah keluarga, ayah selalu bepergian dengan ibu. Ibu selalu bepergian disertai 
adik.

(A) Jika ayah tidak bepergian, maka adik bepergian
(B) Jika ibu bepergian, maka ayah tidak bepergian
(C) Jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian
(D) Jika adik bepergian, maka ayah tidak bepergian
(E) Jika adik tidak bepergian, maka ayah bepergian



Pembahasan
 
Jawaban : C

• ayah selalu bepergian dengan ibu
• Ibu selalu bepergian disertai adik Jadi jika ayah bepergian maka adik juga bepergian,
atau jika ayah tidak bepergian maka adik juga tidak bepergian.

8. Di sebuah kebun, cangkul selalu dipakai dengan sabit. Memakai sabit selalu disertai 
sarung tangan.

(A) Jika cangkul tidak dipakai, maka sarung tangan dikenakan
(B) Jika sabit dipakai, maka cangkul tidak dipakai
(C) Jika sarung tangan tidak dikenakan, maka cangkul tidak dipakai
(D) Jika sarung tangan dikenakan, maka cangkul tidak dipakai
(E) Jika sarung tangan tidak dikenakan, maka cangkul dipakai
Pembahasan

Jawaban : C

• cangkul selalu dipakai dengan sabit
• memakai sabit selalu disertai sarung tangan jadi jika cangkul dipakai maka sarung 
tangan dikenakan, atau jika sarung tangan tidak dikenakan maka cangkul tidak 
dipakai.

9. Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar
berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat.

(A) Sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris
(B) Sebagian siswa gemar berdiskusi dan pandai berbahasa Inggris
(C) Semua siswa pandai berbahasa Inggris, tetapi tidak gemar berdiskusi
(D) Sebagian siswa gemar berdiskusi, tetapi tidak pandai berbahasa Inggris dan tidak 
pandai berdebat
(E) Semua siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris
Pembahasan

Jawaban : A

• Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi.
• Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat Jadi, sebagian siswa tidak 
pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris

10. Semua obat mengandung vitamin. Sebagian obat rasanya pahit.

(A) Sebagian obat rasanya pahit dan tidak mengandung vitamin
(B) Semua obat rasanya pahit dan mengandung vitamin
(C) Sebagian obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin
(D) Sebagian obat rasanya tidak pahit dan tidak mengandung vitamin
(E) Semua obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin

Pembahasan

Jawaban : C



Dari premis ”Sebagian obat rasanya pahit”, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian 
obat rasanya tidak pahit. Karena semua obat mengandung vitamin maka sebagian 
obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin.

11. Semua siswa adalah anggota pramuka. Semua penghuni asrama adalah siswa

(A) Semua siswa adalah penghuni asrama
(B) Semua anggota pramuka adalah penghuni asrama
(C) Semua penghuni asrama adalah anggota pramuka
(D) Sebagian penghuni asrama adalah anggota pramuka
(E) Sebagian penghuni asrama adalah bukan anggota pramuka
Pembahasan

Jawaban : C

Sesuai dengan hukum silogisme, premis mayor adalah premis yang term 
penengahnya berposisi sebagai subyek. Sedangkan premis minor premis yang term 
penengahnya berposisi sebagai predikat. Jadi, kesimpulan dari kedua premis adalah 
semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Bukan, semua anggota pramuka 
adalah penghuni asrama.

12. Semua polisi pandai menembak dan tangkas. Tuan X tidak tangkas, tetapi pandai 
menembak.
(A) Tuan X seorang polisi yang pandai menembak
(B) Tuan X seorang polisi yang tidak tangkas
(C) Tuan X seorang polisi yang pandai menembak dan tidak tangkas
(D) Tuan X bukan seorang polisi, meskipun pandai menembak
(E) Tuan X bukan seorang polisi yang tangkas

Pembahasan

Jawaban : D
Syarat seseorang disebut polisi adalah pandai menembak dan tangkas. Karena Tuan X 
hanya pandai menembak tetapi tidak tangkas, maka tuan X bukanlah seorang polisi.

13. Penumpang bus A harus membayar kontan atau membayar dengan kupon. Badu 
menumpang bus A padahal tidak membayar kontan.
(A) Badu tidak membayar ketika menumpang bus A
(B) Badu membayar kontan ketika menumpang bus
(C) Badu membayar dengan kupon
(D) Badu tidak mempunyai kupon
(E) Badu tidak mempunyai yang kontan

Pembahasan

Jawaban : C
Untuk naik bus A dapat menggunakan salah satu dari 2 (dua) cara, yaitu membayar 
kontan atau membayar dengan kupon. Jika Badu tidak membayar kontan berarti dia 
membayar dengan kupon.

14. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukkan musik. Sekolah yang suka 
mengadakan pertunjukkan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah 
yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olah raga antar 
sekolah

(A) Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olah raga antar sekolah



(B) Semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olah raga tetapi suka mengadakan 
pertunjukkan musik
(C) Semua sekolah suka mengadakan pertunjukkan musik tetapi tidak suka 
mengadakan bakti sosial
(D) Sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan 
pertunjukkan musik
(E) Semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olah raga tetapi suka mengadakan 
pertunjukkan musik

Pembahasan

Jawaban : A

• Sekolah yang suka mengadakan pertunjukkan musik suka mengadakan bakti sosial.
• Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti 
kompetisi olah raga antar sekolah Jadi sebagian sekolah yang suka mengadakan 
pertunjukan musik tidak suka mengikuti kompetisi olah raga antar sekolah. Artinya, 
sebagian sekolah yang lain suka mengikuti kompetisi olah raga antar sekolah.

15. Semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Ahmad makan makanan yang tidak 
memiliki kulit dan tidak memiliki biji.

(A) Ahmad makan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji
(B) Ahmad makan buah yang memiliki kulit dan tidak memiliki biji
(C) Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji
(D) Ahmad makan bukan buah yang memiliki kulit dan memiliki biji
(E) Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit tetapi memiliki biji

Pembahasan

Jawaban : C
Syarat sebuah makanan disebut buah ada 2 (dua), yaitu memiliki kulit dan memiliki 
biji. Karena Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji 
maka Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji.

16. Semua radio memakai baterai. Sebagian radio tidak memakai antena panjang.

(A) Ada radio yang tidak memakai baterai, memakai antena panjang
(B) Ada radio yang tidak memakai antena panjang, tidak memakai baterai
(C) Ada radio yang memakai antena panjang tidak memakai baterai
(D) Ada radio yang tidak memakai baterai, tidak memakai antena panjang
(E) Ada radio yang tidak memakai antena panjang, memakai baterai

Pembahasan

Jawaban : E
Dengan hukum silogisme maka ada radio yang tidak memakai antena panjang, tetapi 
tetap memakai baterai.

17. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Materi B berwarna tetapi tidak cair.

(A) Materi B adalah limbah berwarna
(B) Materi B adalah limbah yang tidak cair
(C) Materi B adalah limbah berwarna yang tidak air
(D) Materi B adalah limbah tidak berwarna, tetapi limbah cair
(E) Materi B adalah bukan limbah baik limbah berwarna maupun limbah cair



Pembahasan

Jawaban : E

Sebuah materi disebut limbah jika memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu cair dan berwarna. 
Karena materi B hanya memenuhi satu syarat saja maka materi B bukanlah limbah.

18. Jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka kereta api
tiba di tujuan sesuai jadwal. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, maka 
penumpang puas. Jika penumpang kereta api puas, maka jumlah penumpang bus 
umum akan berkurang. Ternyata jumlah penumpang bis umum bertambah banyak.

(A) Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awak yang sehat,
dan tiba di tujuan sesuai dengan jadwal
(B) Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus, tetapi awak 
kereta api yang sehat
(C) Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dengan awak kereta 
api yang tidak sehat
(D) Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awak kereta yang
sehat, dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal
(E) Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus dan awak yang 
tidak sehat dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal
Pembahasan

Jawaban : E

Berdasar hukum silogisme maka penumpang kereta api naik rangkaian kereta api 
yang tidak bagus dan awak yang tidak sehat dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal.

19. Di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi 
ramuan. Jika diberi ramuan maka selalu disertai tusuk jarum.
(A) Jika tidak dipijat refleksi, maka tusuk jarum pasti diberikan
(B) Jika diberi ramuan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan
(C) Jika tusuk jarum tidak diberikan maka pijat refleksi pasti tidak diberikan
(D) Jika diberikan tusuk jarum maka pijat refleksi pasti tidak diberikan
(E) Jika tusuk jarum tidak diberikan maka pijat refleksi diberikan

Pembahasan

Jawaban : C
perawatan – refleksi dan ramuan ramuan – tusuk jarum jadi jika tusuk jarum tidak 
diberikan maka pijat refleksi pasti tidak diberikan.

20. Semua gerbong kereta api dilengkapi dengan toilet. Televisi hanya pada gerbong 
kereta X.

(A) Gerbong kereta api X dilengkapi toilet dan televisi
(B) Gerbong kereta api X tidak dilengkapi toilet dan tidak dilengkapi televisi
(C) Gerbong kereta api X dilengkapi toilet tanpa televisi
(D) Gerbong kereta api X dilengkapi televisi tanpa toilet
(E) Gerbong kereta api X dilengkapi sama dengan semua gerbong

Pembahasan

Jawaban : A



Sesuai hukum silogisme maka gerbong kereta api X dilengkapi toilet dan televisi.

1. Hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Monalisa. Leonardo mampu 
meniru lukisan Monalisa. Orang ini bukan pelukis ternama. Pernyataan yang sesuai 
dengan pernyataan di atas adalah …

A. Orang ini pasti Leonardo.
B. Lukisan Monalisa bisa dibuat Leonardo, namun Leonardo tidak bisa melukis obyek 
lainnya.
C. Orang ini mampu meniru lukisan Monalisa.
D. Orang ini pasti bukan Leonardo.
E. Leonardo pelukis tidak ternama.

Pembahasan

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa hanya pelukis ternama yang 
mampu meniru lukisan Monalisa, sementara orang ini bukan pelukis ternama, maka 
orang ini pasti bukan Leonardo.
Jawaban: D (Orang ini pasti bukan Leonardo)

2. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton 
adalah buku-buku agama. Dengan demikian, …

A. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus.
B. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama namun bukan kamus.
C. Semua buku yang dimiliki Anton bukan buku-buku agama dan juga bukan kamus.
D. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama.
E. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan sebagian sisanya 
adalah buku-buku umum.

Pembahasan 
Dari lima jawaban yang tersedia yang dihubungkan, pernyataan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan 
bukan kamus.
Jawaban: A (Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan 
kamus

3. Semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar 
berpetualang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah …
A. Murid-murid perempuan tidak gemar berpetualang.
B. Murid lelaki yang tidak gemar berpetualang bukan anggota pramuka.
C. Sebagian murid lelaki yang tidak gemar berpetualang tidak menjadi anggota 
pramuka.
D. Semua anggota pramuka gemar berpetualang.
E. Tidak dapat ditarik kesimpulan.

Pembahasan

Semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar 
berpetualang. Jika demikian soalnya, maka dari lima jawaban yang tersedia tidak 
dapat ditarik kesimpulan, karena tidak ada pernyataan yang dapat menghubungkan 
antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang tersedia.
Jawaban: E (Tidak dapat ditarik kesimpulan



4. Anton anggota pramuka. Anggota pramuka pintar memanjat pohon. Pernyataan 
yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah …

A. Anton anggota pramuka tapi tidak pintar memanjat pohon.
B. Anton pintar memanjat pohon setelah menjadi anggota pramuka.
C. Anton pintar memanjat pohon.
D. Memanjat pohon menjadi syarat untuk menjadi anggota pramuka.
E. Semua anggota pramuka dilatih memanjat pohon.

Pembahasan

Dari lima pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan yang benar, bahwa Anton 
pintar memanjat pohon.
Jawaban: C (Anton pintar memanjat pohon

5. Dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Purwakarta terletak di utara 
Bandung. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah …

A. Dari Bandung bisa ke Jakarta meski tidak harus melewati Purwakarta.
B. Purwakarta terletak di selatan Jakarta.
C. Purwakarta terletak di tengah-tengah antara Bandung dan Jakarta.
D. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta.
E. Tidak dapat ditarik kesimpulan.

Pembahasan

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, jika Purwakarta terletak di utara 
Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa letak Bandung di sebelah selatan 
Purwakarta.

Jawaban: D (Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta

6. Semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka namun tidak senang 
bermain sepak bola. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah 
…

A. Anak perempuan dusun itu tidak gemar bermain sepak bola.
B. Anak perempuan dusun itu senang bermain boneka.
C. Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain sepak bola.
D. Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain boneka.
E. Ada anak perempuan dusun itu yang tidak senang bermain sepak bola.

Pembahasan

Semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka namun tidak senang 
bermain sepak bola, maka pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut 
adalah tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain boneka.
Jawaban: D (Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain 
boneka

7. Diba kakaknya Sarah namun adiknya Gari. Dini juga adik Diba dan lebih tua usianya
dibandingkan Sarah. Sebutkan urutan keempat saudara itu dimulai dari yang paling 
muda usianya!

A. Diba – Sarah – Dini – Gari.
B. Gari – Diba – Dini – Sarah.



C. Gari – Diba – Sarah – Dini.
D. Gari – Dini – Diba – Sarah.
E. Diba – Gari – Dini – Sarah.

Pembahasan

Jawaban: B (Gari – Diba – Dini – Sarah

8. Dedi gagah dan pintar.
A. Ahmad dan Dedi pintar.
B. Icang dan Rudi tidak gagah.
C. Joko dan Bambang tidak pintar.
D. Icang dan Dedi pintar tapi tidak gagah.
E. Joko dan Dedi gagah tapi tidak pintar.

Pembahasan

Dengan memahami pernyataan bahwa Dedi gagah dan pintar, maka dari lima 
pernyataan yang tersedia, pernyataan yang menyebutkan Ahmad dan Dedi pintar 
adalah yang paling benar karena kata kunci menyebutkan bahwa Dedi pintar.
Jawaban: A (Ahmad dan Dedi pintar

9. Murni menyukai Ahmad. Siapa yang menyukai Ahmad tentu juga akan menyukai 
Hikmat. Murni hanya menyukai pemuda yang berwajah ganteng saja. Pernyataan yang
sesuai dengan pernyataan di atas adalah …

A. Hikmat tidak berwajah ganteng.
B. Hikmat menyukai Murni.
C. Murni menyukai Ahmad namun tidak menyukai Hikmat.
D. Hikmat berwajah ganteng namun tidak menyukai Murni.
E. Hikmat berwajah ganteng.

Pembahasan

Jika siapa yang menyukai Ahmad tentu juga akan menyukai Hikmat, sementara Ahmad
pemuda berwajah ganteng, maka Hikmat juga berwajah ganteng.
Jawaban: E (Hikmat berwajah ganteng

10. Semua pengarang mengarang dengan komputer. Sebagian pengarang mengarang 
cerita novel. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah …

A. Tidak semua pengarang mengarang cerita novel dan tidak menggunakan komputer.
B. Tidak semua pengarang mengarang cerita novel namun menggunakan komputer.
C. Pengarang yang tidak menggunakan komputer tidak mengarang cerita novel.
D. Sebagian pengarang mengarang cerita novel dengan tidak menggunakan 
komputer.
E. Tidak semua pengarang mengarang dengan komputer.

Pembahasan

Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan semua pengarang mengarang dengan 
komputer, dimana sebagian pengarang mengarang cerita novel adalah tidak semua 
pengarang mengarang cerita novel namun menggunakan komputer.
Jawaban: B (Tidak semua pengarang mengarang cerita novel namun menggunakan 
komputer



11. Semua sepeda motor menggunakan premium. Sepeda motor Rudi rusak hingga 
harus diperbaiki di bengkel. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas 
adalah …

A. Sepeda motor yang rusak harus diperbaiki di bengkel.
B. Sepeda motor Rudi menggunakan premium.
C. Sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium.
D. Tidak ada sepeda motor yang tidak menggunakan premium.
E. Rudi harus membawa sepeda motornya ke bengkel untuk diperbaiki.

Pembahasan

Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan bahwa semua sepeda motor 
menggunakan premium, sementara sepeda motor Rudi rusak hingga harus diperbaiki 
di bengkel adalah sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium.

Jawaban: C (Sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium

12. Sebagian penyanyi ada pada kedudukan utama. Semua yang ada pada kedudukan
utama mendatangkan ketenaran nama. Pernyataan yang tidak sesuai dengan 
pernyataan di atas adalah …

A. Semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama.
B. Sebagian penyanyi mempunyai nama yang tenar.
C. Tidak semua penyanyi ada pada kedudukan utama.
D. Tidak semua penyanyi namanya tenar.
E. Semua penyanyi yang tidak tenar tidak ada pada kedudukan utama.

Pembahasan

Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan bahwa sebagian penyanyi ada pada 
kedudukan utama dan semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan 
ketenaran nama adalah Semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan 
utama.
Jawaban: A (Semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama

13. Jika tidak melukis, Dini menulis. Jika tidak menulis, Sinta menonton film. 
Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah …

A. Dini tidak suka menonton film.
B. Sinta menonton film setelah menulis.
C. Dini menulis setelah melukis.
D. Sinta tidak bisa melukis.
E. Tidak dapat ditarik kesimpulan.

Pembahasan

Tidak ada pernyataan yang dapat menghubungkan antara satu pernyataan dengan 
pernyataan lainnya yang tersedia.
Jawaban: E (Tidak dapat ditarik kesimpulan

14. Semua kerbau memakan rumput. Sebagian hewan adalah kerbau. Pernyataan 
yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah …

A. Semua hewan pemakan rumput adalah kerbau.
B. Sebagian hewan pemakan rumput.



C. Sebagian kerbau pemakan rumput.
D. Kerbau yang bukan pemakan rumput bukan termasuk hewan.
E. Sebagian kerbau tidak memakan rumput.

Pembahasan

Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan bahwa semua kerbau memakan rumput 
dan sebagian hewan adalah kerbau adalah sebagian hewan pemakan rumput.
Jawaban: B (Sebagian hewan pemakan rumput

15. Semua jenis burung dapat terbang. Burung unta tidak dapat terbang. Pernyataan 
yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah …

A. Burung unta bukan termasuk jenis burung.
B. Sebagian burung dapat terbang.
C. Sebagian burung unta dapat terbang.
D. Jenis burung yang tidak dapat terbang adalah burung unta.
E. Burung unta termasuk jenis burung.

Pembahasan

Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan bahwa semua jenis burung dapat terbang 
dan burung unta tidak dapat terbang adalah burung unta bukan termasuk jenis 
burung.
Jawaban: A (Burung unta bukan termasuk jenis burung

Berikut Contoh Soal CPNS Tes Penalaran Analitis

1. Pagi ini Heldy punya rencana. Dia ingin mengembalikan CD Linux kepada Hardoyo 
setelah merasakan kelezatan soto daging di Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Solo. Heldy
ingin makan 2 pisang goreng hangat di kantin Bu Sum di dekat kampus UNS Solo. 
Setelah makan pisang dia tidak mau minum es teh di kantin Bu Sum tapi ingin minum 
es buah di dekat stadion Manahan Solo. Sesudah dari Manahan, Heldy menuju Jalan 
Perintis Kemerdekaan.
Kesimpulan:

A. Heldy pertama-tama akan pergi ke Jalan Perintis Kemerdekaan.
B. Sebelum ke Stadion Manahan, Heldy ingin mengembalikan CD kepada Hardoyo 
sebab takut terlupa.
C. Setelah makan soto, Heldy minum es buah di dekat Stadion Manahan.
D. Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldy.
E. Soto adalah makanan pertama yang akan disantap Heldy.

Pembahasan

Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldy.
Jawaban: D

2. Andre adalah adik Nunung. Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada 
Nunung. Siapa yang paling tua?

A. Andre
B. Nunung
C. Nina
D. Nina dan Nunung
E. Tidak dapat ditentukan



Pembahasan

Nunung > Andre
Nunung > Nina > Andre
Jawaban: B

3. Faiq adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faiq bersedia makan nasi jika 
sudah dibelikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen cokelat, Faiq bisa 
melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Faiq daripada es krim sehingga Faiq 
bersedia menukar es krim dengan roti keju. Kesukaan Faiq terhadap es krim sama 
besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian. Dan Faiq lebih menyukai roti 
keju daripada mangga arum manis.
Makanan paling favorit apakah yang bisa dibelikan Ibu untuk Faiq agar bersedia 
makan nasi?

A. Roti keju
B. Mangga arum manis
C. Es krim
D. Permen cokelat
E. Jus durian

Pembahasan

Permen cokelat adalah paling favorit bagi Faiq.
Jawaban: D

4. Kejujuran S tidak sebaik D. Terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih 
lebih jujur daripada R. B lebih suka berbohong daripada H. D cukup jujur, tapi secara 
umum M lebih jujur daripada D. Dan I sama jujurnya dengan K. D lebih jujur daripada 
H dan K.
Siapakah di antara mereka yang paling jujur?

A. K
D. D
B. H
E. M
C. I

Pembahasan

Yang paling jujur adalah M.
Jawaban: E

5. Jarak antara kamus A dan B adalah dua kali jarak kampus C dan D. Kampus E 
terletak ditengah-tengah antara kampus C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak 
kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke B, yaitu setengah dari jarak 
kampus A ke kampus E.
Kampus yang jaraknya paling jauh dari A adalah ….

A. kampus A
B. kampus B
C. kampus C
D. kampus D
E. kampus E



Pembahasan

Kampus yang paling jauh dari A adalah kampus E.
Jawaban: E

Teks untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan nomor 9

Tono akan ke luar negeri selama 1 bulan untuk urusan dagangnya sehingga ia harus 
memilih salah satu dari 3 bawahannya yang akan menggantikannya di kantor. 
Beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan Tono sebagai berikut.

A. Anto cukup kreatif dan cukup baik memimpin namun ia sering sakit sehingga 
terkesan kurang rajin bekerja.
B. Hasan paling kreatif dan cukup sehat, tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal 
kerajinan dan masih kalah dari Anto dalam kepemimpinan.
C. Dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan dan Anto, tetapi ia paling rajin, 
paling sehat, dan paling bagus memimpin.

6. Jika dilihat keunggulan masing-masing aspek, maka orang yang paling besar 
peluangnya untuk dipilih Tono adalah .…

A. Rudi
B. Anto
C. Hasan
D. Rudi dan Hasan sama besar peluangnya
E. ketiganya sama besar peluangnya

Pembahasan

Jika diberi poin, nilai tiap aspek:

– Kerajinan: Rudi (3) – Hasan (2) – Anto (1)
– Kreativitas : Hasan (3) – Anto (2) – Rudi (1)
– Kepemimpinan : Rudi (3) – Anto (2) – Hasan (1)
– Kesehatan : Rudi (3) – Hasan (2) – Anto (1)
sehingga, nilai mereka:
Rudi = 10
Hasan = 9
Anto = 6
Karena nilai Rudi paling tinggi, Rudi yang paling berpeluang dipilih sebagai pengganti 
Tono.
Jawaban: A

7. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah ….

A. Anton dan Hasan masih kalah sehat dibandingkan dengan Rudi.
B. Anto dan Rudi mengalahkan Hasan dalam hal kepemimpinan.
C. Tidak ada yang dapat mengalahkan Hasan dalam hal kreativitas.
D. Kekurangan Anto dibandingkan dengan Hasan dan Rudi adalah dalam hal kerajinan 
dan kesehatan.
E. Anto masih lebih rajin daripada Hasan dan lebih baik dalam memimpin.

Pembahasan

Hasan kalah dengan Anto dalam hal kepemimpinan saja.
Jawaban: E



8. Calon pengganti Tono yang paling berpeluang untuk dipilih secara berurutan adalah 
….
A. Anto, Rudi, Hasan
B. Rudi, Anto, Hasan
C. Hasan, Rudi, Anto
D. Anto, Hasan, Rudi
E. Rudi, Hasan, Anto

Pembahasan

Calon pengganti Tono yang paling
berpeluang untuk dipilih secara berurutan
adalah:

– Kerajinan: Rudi (3) – Hasan (2) – Anto (1)
– Kreativitas : Hasan (3) – Anto (2) – Rudi (1)
– Kepemimpinan : Rudi (3) – Anto (2) – Hasan (1)
– Kesehatan : Rudi (3) – Hasan (2) – Anto (1)
Sehingga, urutan mereka:
Rudi (10) – Hasan (9) – Anto (6)
Jawaban: E

9. Jika Tono mempertimbangkan aspek kreativitas saja sebagai kriteria utama, maka 
pernyataan yang paling tepat adalah ….

A. Anto adalah pilihan terbaik.
B. Hasan paling tepat untuk dipilih.
C. Tono paling tepat memilih Rudi.
D. Peluang Rudi lebih besar dibandingkan dengan Hasan.
E. Hasan memiliki peluang yang sama besarnya dengan Rudi.

Pembahasan
 
Berdasarkan kreativitas saja Hasan paling tepat untuk dipilih.
Jawaban: B

Teks untuk menjawab soal nomor 10 sampai dengan nomor 13.

Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa diharuskan untuk menjadwalkan 8 
mata kuliah, yaitu F, G, H, J, K, L, M, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata 
kuliah secara berurutan setiap semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diulang. 
Jadwal dari kedelapan mata kuliah tersebut dibatasi oleh hal-hal berikut.

N selalu diambil di semester pertama
F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil
H harus diambil sebelum mata kuliah F
J dan M harus dipisahkan oleh dua semester yang berurutan
10. Urutan jadwal berikut yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas untuk 
mahasiswa semester 2 hingga semester 8 adalah ….
A. J, H, G, F, M, K, L
B. G, J, F, H, M, K, L
C. M, H, L, J, G, F, K
D. M, K, L, J, G, F, H
E. F, G, H, J, K, L, M



Pembahasan

Ingat bahwa urutan N … H … G F … tidak boleh dibalik, dan antara J dan M harus ada 
jarak 2 semester.
Jawaban: C

11. H dapat diambil pada setiap semester berikut ini kecuali ….

A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
E. 8

Pembahasan
 
H tidak dapat diambil di semester 1, 7, atau 8. 1 harus N, H harus sebelum F, dan F 
harus segera setelah G, sehingga H pasti sebelum G F. Jadi, H maksimal di semester
Jawaban: E

12. Semester paling cepat yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil 
mata kuliah F adalah semester ….
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
E. 1

Pembahasan
Sebelum F harus didahului oleh N, H , dan G
Jawaban: B

13. Apabila J diambil pada semester 4, maka G harus diambil pada semester ….
A. 2
D. 6
B. 3
E. 7
C. 5

Pembahasan
Kemungkinan hanya N _ _ J G F M _
Jawaban: C

Teks untuk menjawab soal nomor 14 sampai dengan nomor 15.

Dodi seorang anak yatim. Dia memiliki kucing kesayangan yang dinamakan Didi. Dodi 
dan Didi ke mana-mana sering berdua. Bagaikan kakak beradik. Di sekolah Dodi 
sangat disayangi oleh Bu Rina. Di antara seluruh murid kelas 1 SD, Bu Rina paling 
menyayangi Dodi karena selain sudah yatim, dia juga anak bungsu dan berwajah imut.
Toni adalah teman paling akrab Dodi. Meski tidak seangkatan, mereka berdua sangat 
akrab dan sering bermain di sungai dan sawah bersama. Toni sering mengolok-olok 
Dodi sebagai anak manja, tapi itu hanya gurauan dan Dodi menerima hal itu. Sebab 
jalan dari rumah Dodi menuju ke sekolah cukup jauh sehingga terkadang dia meminta 
tolong dibonceng sepeda motor Pak Sobarin, tetangganya yang tempat kerjanya 
searah dengan arah sekolah Dodi.



14. Mana yang mungkin terjadi?

A. Toni dan Dodi sering berkelahi karena Toni suka mengolok-olok Dodi.
B. Toni suka mengejek Dodi sehingga Dodi sangat membencinya.
C. Dodi tidak disukai teman-teman kelasnya karena berwajah galak.
D. Rumah Dodi dan Pak Sobarin berada 4 kilometer di sebelah selatan sekolah Dodi. 
Sedangkan tempat kerja pak Sobarin berada 2 kilometer di sebelah utara sekolah 
Dodi.
E. Bu Rina lebih menyukai anak sulung, karena anak sulung lebih memiliki tanggung 
jawab besar daripada anak bungsu.

Pembahasan

Rumah Dodi dan Pak Sobarin berada 4 kilometer di sebelah selatan sekolah Dodi. 
Sedangkan tempat kerja pak Sobarin berada 2 kilometer di sebelah utara sekolah 
Dodi. Pernyataan ini adalah mungkin karena dalam bacaan disebutkan bahwa tempat 
kerja Pak Sobarin searah dengan sekolah Dodi.
Jawaban: D

15. Mana yang mungkin terjadi?

A. Ibu Dodi sudah meninggal dunia setelah sakit parah dan dirawat di rumah sakit 
selama 2 tahun belakangan ini.
B. Toni adalah murid kelas 2 SD di sekolah Dodi.
C. Di sekolah, ada teman Dodi bernama Nina dan Dina yang paling disayang Bu Rina 
karena keduanya adalah anak kembar yang berwajah sangat manis.
D. Dodi anak yang sangat manja.
E. Dodi tidak suka kakinya terkena lumpur sawah karena susah dibersihkan.

Pembahasan

Toni adalah murid kelas 2 SD di sekolah Dodi adalah mungkin karena disebutkan 
bahwa keduanya tidak seangkatan.
Jawaban: B

Contoh Soal CPNS Kemampuan Logika dan Pembahasan

1. Nana lebih tua dari Nani, Nia lebih muda dari Ani, Ane lebih muda dari Nani, Nana lebih muda dari 
Nia, Nani lebih tua dari Ane maka yang paling muda umurnya adalah ….

A. Nana
B. Nani
C. Nia
D. Ani
E. Ane

Pembahasan

Jawaban : E

1) Nana lebih tua dari Nani
2) Nia lebih muda dari Ani
3) Ane lebih muda dari Nani
4) Nana lebih muda dari Nia
5) Nani lebih tua dari Ane
Pernyataan 1), 3) dan 5) menunjukkan bahwa diantara Nana, Nani, dan Ane yang paling muda adalah 
Ane. Pernyataan 2) dan 4) menunjukkan bahwa Ani dan Nia tidak lebih muda dari Nana. Oleh karena 
itu, Ane adalah yang termuda.



2. R, S, T, U, V adalah lima siswa yang telah menempuh Ujian Nasional. Berikut ini adalah hasil ujian 
kelima siswa.
1) Nilai R lebih tinggi dari nilai S.
2) Nilai T tertinggi.
3) Nilai U lebih tinggi dari nilai R.
4) Nilai V lebih rendah dari nilai R, tetapi lebih tinggi dari nilai S.
Dari pernyataan-pernyataan di atas, urutan dari nilai yang terendah ialah ….

A. R, S, U, V, T
B. S, R, U, V, T
C. S, V, U, R, T
D. S, V, R, U, T
E. V, R, U, S, T

Pembahasan

Jawaban : D
Dari pernyataan 1) dan 3) dapat diketahui urutan dari yang terendah adalah S, R, U. Dari pernyataan 2)
dapat diketahui bahwa T terletak bagian paling kanan, pernyataan 4) menunjukkan bahwa V berada di 
antara S dan R. Jadi , urutan nilai terendah adalah S, V, R, U, T.

3. Suatu perusahaan membutuhkan karyawan untuk ditempatkan sebagai staf adminisirasi dengan 
ketentuan pendidikan sarjana dan berumur di bawah 30 tahun.

Terdapat lima pelamar di perusahaan ini, yaitu P, Q, R, S, dan T. Berikut ini informasi kelima pelamar.

1) Ada dua golongan umur, yaitu di bawah 30 tahun dan di atas 30 tahun. Dari kelima pelamar terdapat 
2 pelamar yang berumur di bawah 30 tahun dan 3 pelamar yang berumur di atas 30 Tahun.
2) Terdapat 2 pelamar yang berpendidikan sarjana dan 3 pelamar yang berpendidikan diploma.
3) P dan R masuk golongan umur yang sama.
4) S dan T berada pada golongan umur yang berbeda.
5) Q dsn T memiliki pendidikan yang sama.
6) R dan S memiliki tingkat pendidikan yang berbeda.
Jadi, pelamar yang akan diterima di perusahaan sebagai staf administrasi adalah ….

A. P
B. Q
C. R
D. S
E. T

Pembahasan

Jawaban : D

Dari pernyataan 1), 3), 4) dapat diketahui P dan R termasuk dalam golongan umur yang sama dengan 
S atau T sehingga P dan R tidak akan diterima di perusahaan . Dari pernyatan 2), 5), dan 6) dapat 
diketahui bahwa Q dan T memiliki pendidikan yang sama dengan R atau S sehingga Q dan T tidak 
akan diterima di perusahaan. Jadi , S yang akan diterima perusahaan sebagai staf administrasi.

4. Jarak antara kota P dan Q adalah setengah jarak antara kota R dan S. Di antara kota P dan Q 
terdapat kota T. Jarak kota P ke kota R sama dengan jarak kota Q ke kota S, yaitu setengah jarak kota 
P ke kota T. Jarak yang paling jauh adalah antara kota ….

A. P dan Q
B. R dan S
C. P dan R
D. Q dan S
E. R dan T



Pembahasan
 
Jawaban : B

dari soal tersebut dapat dibuat perbandingan jarak di antara dua kota. Perbandingan jarak
kota R dan S : P dan Q : P dan T : Q dan T : P dan R : Q dan S adalah 2 : 1 : ½ : ½ : ¼ : ¼ .
Jadi, jarak kota R dan S adalah yang terjauh.

5. Di dalam keluarga, Dani memiliki 5 saudara. Saat bapak dan ibu Dani menikah, mereka telah 
memiliki anak masing-masing dua anak dan satu anak. Doni lahir persis setahun setelah bapak dan 
ibunya menikah. Jumlah saudara kandung Doni adalah ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Pembahasan
Jawaban : B
Saudara tiri Doni adalah 3 maka Doni memiliki 2 saudara kandung.

6. Pada saat ujian, ibu guru menentukan deretan tempat duduk Anto, Budi, Cici, Didi, Edi, dan Fandi 
sebagai berikut.
1) Anto tidak bersebelahan dengan Budi dan Cici.
2) Didi bersebelahan dengan Cici.
3) Anto dekat dengan Edi dan Edi dekat dengan Didi.
4) Budi di dekat Fandi dan Fandi bersebelahan dengan Anto.
5) Cici berada pada urutan terakhir.
Jadi, urutan tempat duduk keenam anak adalah ….

A. Budi, Anto, Fandi, Didi, Edi, Cici
B. Budi, Fandi, Anto, Edi, Didi, Cici
C. Anto, Fandi, Edi, Budi, Didi, Cici
D. Edi, Budi, Fandi, Anto, Didi, Cici
E. Edi, Didi, Anto, Fandi, Budi, Cici

Pembahasan

Jawaban : B

pernyataan 2) dan 5) menunjukkan bahwa Cici berada pada urutan ke-6 dan Didi pada urutan ke-5. 
Pernyataan 3) menunjukkan bahwa Edi pada urutan ke-4 dan Anto pada urutan ke-3.
Pernyataan 1) dan 4) menunjukkan bahwa Budi berada pada urutan pertama dan Fandi urutan kedua.

7. Grup band Samsons sedang melakukan tur musik untuk mempromosikan album terbarunya. Ada 
lima kota besar yang harus mereka kunjungi. Karena kegiatan mereka sangat banyak maka jadwal tur 
musik mereka diatur sedemikian rupa sehingga:

1) Kota Denpasar harus dikunjungi setelah kota-kota Surabaya dan Semarang.
2) Tur musik Kota Bandung harus dilakukan persis setelah tur musik di Surabaya dan sebelumnya di 
Kota Semarang.
3) Tur musik di Jakarta harus dilakukan sebelum tur musik di Denpasar.
Urutan jadwal tur musik kelima kota itu adalah ….

A. Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Denpasar
B. Semarang, Surabaya, Denpasar, Jakarta, Bandung
C. Surabaya, Semarang, Jakarta, Bandung, Denpasar
D. Bandung, Surabaya, Semarang, Denpasar, Jakarta
E. Surabaya, Semarang, Denpasar, Jakarta, Bandung



Pembahasan

Jawaban : A
pernyataan 2) menunjukkan bahwa kota yang pertama kali dikunjungi adalah Semarang,
kemudian Surabaya dan setelah itu Bandung.
Pernyataan 1) dan 3) menunjukkan bahwa kota Jakarta dan Denpasar adalah kota keempat dan kelima
yang dikunjungi.

8. Hasil survei di Surabaya menunjukkan bahwa makanan Prancis lebih disukai dari pada makanan 
Thailand. Makanan Jepang dan Vietnam sama-sama disukai namun makanan Prancis lebih disukai 
dari pada makanan Jepang dan Vietnam. Makanan Korea lebih disukai dari pada makanan Prancis, 
makanan Jepang lebih disukai dari pada makanan Thailand.
Urutan makanan dari yang paling tidak disukai hingga yang paling disukai adalah ….

A. Makanan Thailand, makanan Jepang/Vietnam, makanan Korea, makanan Prancis,
B. Makanan Thailand, makanan Jepang/Vietnam, makanan Prancis, makanan Korea
C. Makanan Jepang/Vietnam, makanan Thailand, makanan Prancis, makanan Korea
D. Makanan Prancis, makanan Korea, makanan Thailand, makanan Jepang/ Vietnam
E. Makanan Korea, makanan Prancis, makanan Jepang/Vietnam, makanan Thailand

Pembahasan

Jawaban : B

Dari soal dapat dibuat daftar berikut ini.
1) Makanan Prancis lebih disukai dari pada makanan Thailand.
2) Makanan Jepang dan Vietnam sama-sama disukai
3) Makanan Prancis lebih disukai dari pada makanan Jepang dan Vietnam.
4) Makanan Korea lebih disukai dari pada makanan Prancis.
5) Makanan Jepang lebih disukai dari pada makanan Thailand.
Daftar 1), 3), dan 4) menunjukkan bahwa makanan Korea yang paling disukai, baru kemudian makanan
Prancis. Daftar 3) dan 5) menunjukkkan bahwa makanan Thailand adalah makanan yang paling tidak 
disukai dari kelima jenis makanan. Oleh karena itu, urutan jenis makanan dari yang paling tidak disukai 
hingga yang paling disukai adalah makanan Thailand, makanan Jepang/Vietnam, makanan Prancis, 
makanan Korea.

9. Setiap harinya di keluarga Mia, tugas mencuci piring dan memasak dilaksanakan oleh tiga orang. 
Keluarga Mia terdiri dari 5 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, Mia, Rudi, dan Tania. Ayah tidak bertugas 
pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Ibu tidak dapat bertugas pada hari Selasa dan Jumat. Mia hanya 
bisa bertugas pada hari Rabu dan Kamis. Rudi hanya mencuci dan memasak pada hari Sabtu. Tania 
hanya membantu pada hari Kamis dan Minggu pada minggu pertama setiap bulannya. Anggota 
keluarga yang bertugas mencuci piring dan memasak pada hari Kamis ialah ….

A. Ayah, Mia, dan Rudi
B. Ayah, Ibu, dan Tania
C. Ayah, Ibu, dan Mia
D. Ibu, Mia, dan Rudi
E. Mia, Rudi, dan Tania

Pembahasan

Jawaban : C
Berikut ini jadwal anggota keluarga dalam tugas mencuci piring dan memasak.
Ayah : Senin, Kamis, Sabtu, Minggu
Ibu : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu
Mia : Rabu, kamis
Rudi : Sabtu
Tania : kamis dan Minggu (Minggu pertama setiap bulannya)
Jadi, anggota keluarga yang bertugas mencuci piring dan memasak adalah Ayah, Ibu, dan Mia.



10. Pada fase grup Piala Champion, Manchester United, Bayer Munchen, AC Milan, dan PSV berada 
dalam satu grup. Manchester United menang atas Bayer Munchen dan PSV. AC Milan bermain imbang 
dengan Manchester United dan PSV. Bayer Munchen menang melawan PSV. Pada fase grup ini, AC 
Milan menempati posisi runner up dengan nilai 5. Keterangan : menang = 3, seri = 1, dan kalah = 0. 
Klub yang dikalahkan oleh AC Milan adalah….

A. Manchester United
B. Bayer Munchen
C. PSV
D. PSV dan Baye Munchen
E. Tidak ada yang dikalahkan

Pembahasan

Jawaban : B

Manchester United dalam tiga kali pertandingan 2 kali menang dan 1 kali seri sehingga nilainya 2 (3) + 
1 = 7, PSV dalam tiga kali pertandingan 2 kali kalah dan 1 kali seri sehingga nilainya 1.
AC Milan dan Bayer Munchen seharusnya melakukan tiga kali pertandingan.
Dalam 2 pertandingan, AC Milan bermain seri sehingga untuk mencapai posisi runner up dengan nilai 5
maka dalam pertandingan terakhir harus menang melawan Bayer Munchen.


