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Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5, pilihlah pasangan kata yang paling tepat untuk mengisi 
titik-titik (...) pada bagian tengah kalimat, agar antarbagian kalimat tersebut memiliki analogi 
hubungan yang sama! 

1. … berhubungan dengan JARUM, sebagaimana PETANI berhubungan dengan … 
a. Dokter – pupuk (D) Penjahit – cangkul 
b. Penjahit – padi (E) Perawat – sawah 
c. Dokter – nelayan 

 

2. … berhubungan dengan STETOSKOP, sebagaimana PELUKIS berhubungan dengan … 
a. Dokter – kuas 
b. Penyakit – pemandangan 
c. Perawat – penyair 
d. Pasien – galeri 
e. Kesehatan – penghayatan 

 

3. … berhubungan dengan SENAPAN, sebagaimana PETENIS berhubungan dengan … 
a. Perang – medali (D) Tembakan – latihan 
b. Tentara – raket (E) Perang – lapangan 
c. Peluru – net 

 

4. … berhubungan dengan KURSI, sebagaimana GULA berhubungan dengan … 
a. Meja – gelas  (D) Meja – kopi 
b. Kayu – manis  (E) Kayu – tebu 
c. Kantor – pabrik  

 

5. … berhubungan dengan KERAMIK, sebagaimana KERTAS berhubungan dengan … 
a. Pot – buku  (D) Keras – lunak 
b. Lantai – majalah (E) Tanah liat – kayu 
c. Tanah liat – buku 

 

 
Untuk soal nomor 6 sampai dengan 10, pilihlah kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan-
pernyataan yang tersedia pada setiap soal! 

6. 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. 

7. Semua yang hadir di Gedung A adalah peserta SIPENCATAR 2021. 
Sebagian peserta SIPENCATAR 2021 memilih Sekolah Transportasi Darat. 

Simpulan yang tepat tentang yang hadir di Gedung A … 

(A) semuanya peserta SIPENCATAR 2021 yang memilih bukan Sekolah Transportasi Darat. 
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(B) semua peserta SIPENCATAR 2021 yang memilih Sekolah Transportasi Darat. 
(C) semua bukan peserta SIPENCATAR 2021 yang memilih Sekolah Transportasi Darat. 
(D) sebagian peserta SIPENCATAR 2021 yang memilih bukan Sekolah Transportasi Darat. 
(E) sebagian peserta SIPENCATAR 2021 yang memilih Sekolah Transportasi Darat, sebagian 

lagi bukan peserta SIPENCATAR 2021. 
 

8. Semua peserta SIPENCATAR menempuh ujian tertulis. 
Sebagian peserta SIPENCATAR mengikuti ujian praktik. 

Simpulan yang tepat adalah ... 

(A) semua peserta SIPENCATAR yang menempuh ujian tertulis tidak mengikuti ujian praktik. 
(B) semua peserta SIPENCATAR yang mengikuti ujian praktik tidak menempuh ujian tertulis. 
(C) semua peserta SIPENCATAR yang tidak mengikuti ujian praktik tidak menempuh ujian 

tertulis. 
(D) sebagian peserta SIPENCATAR yang tidak mengikuti ujian praktik menempuh ujian 

tertulis 
(E) sebagian peserta SIPENCATAR yang mengikuti ujian praktik tidak menempuh ujian 

tertulis. 
 

9. Semua peserta Sipencatar Reguler Pola Pembibitan yang lulus SKD akan mengerjakan Soal 
Psikotes sebagai tes lanjutan pada Sipencatar. 
 
Ananda adalah siswa SMA 8 yang mengikuti ujian Psikotes. 

Simpulan yang tepat adalah ... 

(A) Ananda adalah peserta Sipencatar Jalur Reguler Pola Pembibitan. 
(B) Ananda bukan peserta Sipencatar Jalur Reguler Pola Pembibitan. 
(C) Ananda bercita-cita menjadi peserta Sipencatar Jalur Reguler Pola Pembibitan. 
(D) Mungkin Ananda bukan peserta Sipencatar Jalur Reguler Pola Pembibitan. 
(E) Tidak mungkin Ananda peserta Sipencatar Jalur Reguler Pola Pembibitan. 

 

10. Semua binatang yang berkaki dua dan dapat terbang digolongkan sebagai binatang X. 
Gajah digolongkan sebagai binatang X. 

Simpulan yang tepat tentang gajah adalah ... 

(A) tidak berkaki dua. 
(B) tidak dapat terbang. 
(C) berkaki dua tetapi tidak dapat terbang. 
(D) berkaki dua dan dapat terbang. 
(E) berkaki empat dan tidak dapat terbang. 

 
11. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? 

 
(A) Saya membaginya sesuai kepribadian dan sifat.  
(B) Saya membaginya sesuai minat dan keinginan.  
(C) Saya membaginya sesuai keahlian dan keterampilan.  
(D) Saya membaginya dengan pertimbangan minat dan kemampuannya.  
(E) Saya membaginya sesuai posisi masing-masing. 

 
12. Apa yang Anda lakukan jika Anda ditunjuk sebagai pimpinan diskusi? 

(A) Saya memberi orang lain pertanyaan menarik untuk dicarikan solusinya secara bersama.  
(B) Saya memberi pernyataan dan pertanyaan pemicu di awal IaIu sebagai pengamat.  
(C) Saya mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan saya.  
(D) Saya selalu memberikan gagasan dan solusi secara Iangsung saat diskusi.  
(E) Saya cukup menjadi penengah dan pengambil pilihan terbanyak. 
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13. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang dihadapi dalam tim? 

(A) menganggap masalah yang dihadapi tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan 
berusaha menyelesaikannya.  

(B) Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar atas masalah itu.  
(C) Orang yang menimbulkan masalah itu adalah yang harus bertanggung jawab.  
(D) Jika masalah itu tidak berkaitan dengan saya maka saya tidak memikirkannya.  
(E) Masalah tim harus diselesaikan secara tim. 

 
14. Bagaimana perasaan Anda tentang memecahkan konnflik antar pribadi dalam tim? 

(A) Hal tersebut adalah pembelajaran menyenangkan bagi saya.  
(B) Hal tersebut adalah masalah besar bagi saya.  
(C) Hal tersebut adalah masalah bagi tim dan harus diselesaikan secara tim.  
(D) Hal tersebut adalah tanggung jawab kedua pihak.  
(E) Ketua tim adalah penanggung jawab masalah tersebut. 

 
15. Bagaimana perasaan Anda apabila Anda berhasil meyakinkan orang Iain? 

(A) Sangat senang, dan itu tujuan saya.  
(B) Cukup senang.  
(C) Biasa saja, bukan hal besar.  
(D) Saya tidak tahu saya dapat berbuat demikian.  
(E) Saya tidak suka menjadi pihak yang secara tidak langsung menjadi bahan pembuat 

keputusan bagi orang lain. 
 

16. Asas-asas fundamental Pancasila ditegakkan dan dikembangkan dalam kehidupan berbangsa, 
bernegara dan berbudaya secara melembaga (dalam sistem kenegaraan), yang memancarkan 
identitas dan integritas sistem kenegaraan. Berikut beberapa sistem/asas yang dimaksud, 
kecuali: 

(A) negara bangsa 
(B) negara berkedaulatan rakyat 
(C) negara hukum 
(D) kekeluargaan 
(E) kebebasan 

 

17. Yang manakah yang tidak termasuk nilai-nilai fundamental dalam Pembukaan UUD ? 
 
(A) asas kerokhanian negara 
(B) jiwa UUD Negara 
(C) sumber cita nasional 
(D) sumber dari segala sumber hukum 
(E) sumber kejayaan bangsa dan negara 

 
18. Ajaran filsafat Pancasila memancarkan keunggulan sistem filsafat dan kultural NKRI yang 

diantaranya sebagai penjabaran Wawasan Nasional dan Wawasan Nusantara yang terpancar 
dari nilai fundamental : 
 

(A) NKRI sebagai negara kesatuan berbentuk republik 
(B) NKRI menegakkan sistem kedaulatan rakyat (demokrasi) 
(C) NKRI menegakkan sistem negara hukum (Rechtsstaat) 
(D) NKRI adalah negara bangsa  
(E) NKRI menegakkan asas asas kekeluargaan 
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19. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal: 
 

(A) 30 September 
(B) 1 Oktober 
(C) 1 Juni 
(D) 1 Juli 
(E) 1 Agustus 

 
20. Pancasila  sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara 

luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam peraturan berikut: 
(A) TAP MPR No XVIII/MPR/1996 
(B) TAP MPR No XVIII/MPR/1997 
(C) TAP MPR No XVIII/MPR/1998 
(D) TAP MPR No XVIII/MPR/1999 
(E) TAP MPR No XVIII/MPR/2000 

 
 


