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1. Semua siswa kelas A pandai matematika. 
Siswa kelas A yang pandai matematika senang menyendiri. 

Siswa kelas A yang senang menyendiri tidak pandai bersosialisasi. 

 

(A) Sebagian siswa kelas A tidak pandai bersosialisasi, tetapi pandai matematika. 
(B) Sebagian siswa kelas A senang menyendiri dan pandai matematika. 
(C) Semua siswa kelas A pandai matematika, tetapi tidak senang menyendiri. 
(D) Sebagian siswa kelas A senang menyendiri, tetapi tidak pandai matematika dan tidak pandai 

bersosialisasi. 
(E) Semua siswa kelas A tidak pandai bersosialisasi, tetapi pandai matematika. 

 

2. Di pabrik P, baju seragam biru selalu dipakai dengan celana hitam.  
Memakai celana hitam selalu disertai safety shoes. 

 

(A) Jika baju seragam biru tidak dipakai, maka pasti safety shoes dikenakan. 
(B) Jika celana hitam dipakai, maka baju seragam biru pasti tidak dipakai. 
(C) Jika safety shoes tidak dikenakan, maka baju seragam biru tidak dipakai. 
(D) Jika safety shoes dikenakan, maka baju seragam biru pasti tidak dipakai . 
(E) Jika safety shoes dikenakan, maka baju seragam biru dipakai. 

 

3. Setiap anggota klub motor “ASHES” adalah anggota klub motor “BRAVE”. 
Setiap anggota klub motor “BRAVE” adalah anggota klub motor “ROBUST”. 

 

(A) tidak mungkin ada anggota klub motor “ASHES” yang tidak merupakan anggota klub motor 
“ROBUST”. 

(B) mungkin ada anggota klub motor “BRAVE” yang tidak merupakan klub motor “ROBUST”. 
(C) tidak mungkin ada anggota klub motor “ROBUST” yang merupakan anggota klub motor “ASHES”. 
(D) tidak mungkin ada anggota klub motor “ROBUST” yang merupakan anggota klub motor “BRAVE”. 
(E) tidak mungkin ada anggota klub motor “ROBUST” yang tidak merupakan anggota klub motor 

“ASHES”. 
 

4. Hari ini semua siswa TK Permata memakai sepatu berwarna hitam. 
Ani bukan siswa TK Permata yang hari ini memakai sepatu berwarna hitam. 

 

Simpulan yang tepat tentang Ani pada hari ini adalah ... 

(A) memakai sepatu yang tidak sama dengan siswa TK Permata. 
(B) memiliki kebiasaan yang sama dengan siswa TK Permata. 
(C) memakai sepatu yang ukurannya sama dengan siswa TK Permata. 
(D) memiliki sepatu yang sama dengan siswa TK Permata. 
(E) memakai sepatu yang warnanya sama dengan siswa TK Permata. 
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5. Semua yang hadir di Gedung A adalah peserta SELEKSI PTN 2015. 
Sebagian peserta SELEKSI PTN 2015 memilih program IPC. 

 

Simpulan yang tepat tentang yang hadir di Gedung A … 

(A) semuanya peserta SELEKSI PTN 2015 yang memilih bukan program IPC. 
(B) semua peserta SELEKSI PTN 2015 yang memilih program IPC. 
(C) semua bukan peserta SELEKSI PTN 2015 yang memilih program IPC. 
(D) sebagian peserta SELEKSI PTN 2015 yang memilih bukan program IPC. 
(E) sebagian peserta SELEKSI PTN 2015 yang memilih program IPC, sebagian lagi bukan peserta 

SELEKSI PTN 2015. 
 


