Contoh soal psikotes Deret Gambar
Deret Gambar adalah jenis soal psikotes yang paling sering anda
temui, baik ketika tes seleksi karyawan baru di perusahaan BUMN
maupun Swasta, contoh soal psikotes ini juga digunakan pada seleksi
masuk mahasiswa program master/S2, yakni pada soal TPA (Tes
Potensial Akademik). Tes ini yang saya tahu tidak digunakan pada
Soal CPNS.
Secara umum soal-soal psikotes ini menilai kemampuan anda dalam
hal:
· Pemahaman anda terhadap suatu permasalahan
· Kemampuan anda melakukan analisa permasalahan
· Bagaimana kecepatan anda dalam membuat keputusan

Contoh Soal Psikotes Deret Gambar
Berikut ini saya berikan contoh psikotes deret gambar, temukanlah
satu gambar yang cocok dari 8 pilihan untuk melajutkan gambar soal
yang masih kosong. Perhatikan pola dan teliti dengan baik. Jika masih
mengalami kesulitan, lihatlah pada jawaban dan pembahasan yang
terdapat di bawah setiap masing-masing soal.

Kemungkinan terbesar dari gambar yang hilang adalah jawaban
nomor 8. Pilihan lain tidak memungkinkan karena, pilihan nomor 1,
2, 3, dan 4 sudah ada di gambar soal. Pilihan nomor 5 tidak
memungkinkan karena tipe pada soal tidak merujuk pada adanya
pengurangan luas blok hitam. Pilihan nomor terakhir paling mungkin
dilakukan karena bentuk blok hitam penuh bisa diasumsikan sebagai
penggabungan antara dua kotak terakhir paling bawah. Pada baris
paling atas, kotak sebelah kanan merupakan semacam hasil akhir
penggabungan kedua balok pada 2 kotak sebelumnya. Begitu pula
dengan baris tengah (kedua). (Jawaban no. 8)

Jarak antara masing-masing 3 garis tegak dari lori ke kanan dan dari
atas ke bawah makin lebar. Sedangkan pertemuan garis-garis
tersebut ditebalkan dengan tipe garis lurus. Maka kotak kosong di
pojok kanan bawah haruslah mengandung pertemuan 3 garis
horisontal dan 3 garis vertikal yang memiliki persamaan lebar plus
penebalan garis di pertemuan di antara ketiganya. (jawaban no. 1)
Untuk soal-soal menarik lainnya mengenai contoh soal psikotes deret
gambar ini dapat anda lihat pada situs www.luluspsikotes.com

