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1. Semua peserta SELEKSI PTN menempuh ujian tertulis. 
Sebagian peserta SELEKSI PTN mengikuti ujian praktik. 

Simpulan yang tepat adalah ... 

(A) semua peserta SELEKSI PTN yang menempuh ujian tertulis tidak mengikuti ujian praktik. 
(B) semua peserta SELEKSI PTN yang mengikuti ujian praktik tidak menempuh ujian tertulis. 
(C) semua peserta SELEKSI PTN yang tidak mengikuti ujian praktik tidak menempuh ujian tertulis. 
(D) sebagian peserta SELEKSI PTN yang tidak mengikuti ujian praktik menempuh ujian tertulis 
(E) sebagian peserta SELEKSI PTN yang mengikuti ujian praktik tidak menempuh ujian tertulis. 

 

2. Tak satupun pahlawan yang korupsi. 
Semua guru adalah pahlawan. 

(A) Semua yang korupsi adalah pahlawan. 
(B) Semua yang tidak korupsi adalah guru. 
(C) Semua pahlawan adalah guru. 
(D) Semua guru tidak korupsi. 
(E) Semua guru yang korupsi adalahpahlawan. 

 

3. Seluruh mahasiswa wajib memakai pensil. 
Sebagian mahasiswa menyukai kertas hijau. 

 

(A) Semua mahasiswa memakai pensil dan menyukai kertas hijau. 
(B) Semua mahasiswa yang memakai pensil pasti menyukai kertas hijau. 
(C) Sebagian mahasiswa yang menyukai kertas hijau tidak memakai pensil. 
(D) Semua mahasiswa yang menyukai kertas hijau pasti memakai pensil. 
(E) Semua mahasiswa yang menyukai kertas hijau, tidak memakai pensil. 

 

4. Setiap siswa di kelas X memiliki kalkulator grafik. Setiap orang yang memiliki kalkulator grafik mengerti 
tentang fungsi trigonometri. 
Roni adalah siswa kelas X. 

 

(A) Roni tidak memiliki kalkulator grafik. 
(B) Roni mengerti tentang fungsi trigonometri. 
(C) Roni belum tentu memiliki kalkulator grafik. 
(D) Roni belum tentu mengerti tentang fungsi trigonometri. 
(E) Roni mengerti tentang fungsi trigonometri tetapi tidak memiliki kalkulator. 

 

5. Suporter yang baik adalah yang dapat menerima kekalahan tim yang didukung. 
Sebagian suporter dari kota Tangerang tidak dapat menerima kekalahan tim yang didukung.  

 

(A) Semua suporter di kota Tangerang tidak baik. 
(B) Tidak ada suporter di kota Tangerang yang baik. 
(C) Sebagian suporter di kota Tangerang baik. 
(D) Semua suporter di kota Tangerang baik. 
(E) Semua suporter yang tidak baik berasal dari kota Tangerang. 
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