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BAGIAN 4

SOAL TES POTENSI AKADEMIK
SPMB-PTAIN
PETUNJUK UMUM
1. Sebelum mengerjakan soal, Anda diminta untuk meneliti kelengkapan nomor halaman
dalam berkas soal ini.
2. Bacalah dengan cermat aturan dan tata cara menjawab setiap tipe soal.
3. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban ujian yang tersedia sesuai dengan petunjuk
yang diberikan!
4. Anda dapat menggunakan bagian yang kosong dalam berkas soal untuk keperluan
mencoret-coret. Jangan menggunakan lembar jawaban ujian untuk keperluan mencoretcoret.
5. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan menggunakan alat hitung dan alat
komunikasi dalam segala bentuk.
6. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan untuk bertanya atau meminta
penjelasan kepada siapa pun tentang soal-soal ujian.
7. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan keluar-masuk ruang ujian.
8. Waktu ujian yang disediakan 150 menit.
9. Harap diperhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor, tidak terlipat, tidak basah, dan
tidak robek.
10. Setelah ujian selesai, Anda diminta tetap duduk sampai pengawas selesai mengumpulkan
lembar jawaban ujian. Anda dipersilahkan keluar ruangan setelah mendapat isyarat dari
pengawas untuk meninggalkan ruang.
PETUNJUK KHUSUS
PETUNJUK A
PETUNJUK B

Pilih jawaban yang paling benar dari pilihan jawaban A, B, C, D, dan E
Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu: PERNYATAAN, SEBAB, dan
ALASAN yang disusun secara berurutan. Pilihlah
A. jika pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan
sebab akibat
B. jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan
hubungan sebab akibat
C. jika pernyataan benar, alasan salah
D. jika pernyataan salah, alasan benar
E. jika pernyataan dan alasan, keduannya salah.
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TES POTENSI AKADEMIK
TES PENGETAHUAN DASAR
BIDANG ILMU

: Sinonim, Analogi, Acak Kata, Deret Angka, Gambar, Matematika

WAKTU

: 60 MENIT

JUMLAH SOAL

: 55

Untuk soal nomor 15 sampai dengan nomor 24, tentukan simpulan yang tepat
berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia pada setiap soal!
15. Semua pengendara sepeda motor yang lewat jalan protokol harus mengenakan helm.
Sebagian murid yang bersepeda motor tidak memakai helm.
Simpulan yang tepat adalah ....
A.
B.
C.
D.
E.

semua murid yang bersepeda motor melewati jalan protokol
semua murid yang bersepeda motor tidak melewati jalan protokol
sebagian murid yang memakai helm tidak boleh rnelewati jalan protokol
semua murid yang bersepeda motor harus memakai helm
sebagian murid yang tidak memakai helm tidak melewati jalan protokol

16. Semua pekerja harus mengenakan topi pengaman.
Sebagian pekerja mengenakan sarung tangan.
Simpulan yang tepat adalah ....
A.
B.
C.
D.
E.

semua pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan
semua pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan sarung tangan
sebagian pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan mengenakan sarung tangan
sebagian pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan
sebagian pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan tidak mengenakan sarung
tangan
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17. Semua karyawan adalah pegawai negeri.
Sebagian karyawan adalah seniman.
Simpulan yang tepat adalah ....
A.
B.
C.
D.
E.

semua seniman adalah karyawan
sebagian seniman bukan pegawai negeri
semua pegawai negeri adalah seniman
semua karyawan adalah seniman
semua pegawai negeri bukan seniman

KUNCI JAWABAN
15.
16.
17.

E
D
A

SOAL LENGKAP + KUNCI JAWABAN + PEMBAHASAN
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