Contoh Soal Psikotes Tes Logika (Penalaran)
Soal Psikotes Tes Logika adalah tes psikologi yang bertujuan untuk
menguji kemampuan seseorang berpikir sesuai nalar atau masuk
akal. Jika anda mendapatkan skor tinggi pada tes logika ini berarti
anda memiliki daya nalar yang tinggi pula dalam menganalisa suatu
permasalahan yang terjadi baik dalam dunia kerja maupun dalam
kehidupan sehari-hari.
Bentuk-bentuk soal psikotes tes logika penalaran ini sebenarnya
dapat dapat anda kerjakan tanpa perlu menggunakan rumus tertentu
yang harus anda hafalkan terlebih dulu. Karena untuk mengerjakan
tes logika ini, yang diperlukan hanyalah bagaimana anda menganalisa
masalah dan mencari solusinya dengan daya penalaran yang anda
miliki.
Contoh Soal Psikotes Tes Logika
1. Semua pemain sepakbola yang berkebangsaan Italia berwajah
tampan. John adalah pemain sepakbola berkebangsaan Inggris.
a. John bukanlah pemain sepakbola yang tampan
b. John adalah pemain sepakbola yang tampan
c. Meskipun bukan berkebangsaan Italia, John pasti berwajah
tampan
d. Mustahil John berwajah tampan
e. Tidak dapat ditarik kesimpulan
2. Sebagian orang yang berminat menjadi politikus hanya
menginginkan harta dan tahta. Dani tidak berminat menjadi politikus.
a. Dani tidak menginginkan harta dan tahta
b. Tahta bukanlah keinginan Dani, tapi harta mungkin ya.
c. Dani menginginkan tahta tapi tidak berminat menjadi politikus.
d. Dani tidak ingin menjadi politikus karena sudah kaya dan punya
tahta
e. Tidak dapat ditarik kesimpulan

3. Azkia ingin nikah sebelum punya rumah. Ingin dapat kerja sebelum
nikah. Setelah dapat kerja ingin punya usaha sambilan. Ingin punya
anak setelah punya rumah. Ingin menikah setelah punya usaha
sambilan. Dan ingin punya usaha sambilan sebelum punya rumah.
Mana urutan yang tepat ?
a. Dapat kerja – nikah – punya rumah – usaha sambilan – punya
anak
b. Dapat kerja – nikah – usaha sambilan – punya rumah – punya
anak
c. Usaha sambilan – dapat kerja – nikah – punya anak – punya
rumah
d. Punya anak – nikah – dapat kerja – usaha sambilan – punya
rumah
e. Dapat kerja – usaha sambilan – nikah – punya rumah – punya
anak
Untuk tes logika No.3 - 4 ini, jawablah :
a. Bila benar
b. Bila salah pada pernyataan pertama
c. Bila salah pada pernyataan kedua
d. Bila pernyataan pertama dan kedua salah
e. Bila salah pada kesimpulan
3. Semua mammalia bernafas dengan paru-paru
Ikan salmon adalah mammalia
Jadi, ikan salmon bernafas dengan paru-paru
4. Pabrik ”Bangun Jaya” hanya memberikan kenaikan gaji karyawan
maksimal 2 kali dalam setahun.
Nina adalah staf departemen pemasaran yang sangat berprestasi di
Pabrik ”Bangun Jaya”.
Jadi, Nina bisa mendapatkan kenaikan gaji lebih dari dua kali dalam
setahun.

Untuk tes logika No.5 jawablah berdasarkan cerita yang diberikan
Dodi seorang anak yatim. Dia memiliki kucing kesayangan yang
dinamakan didi. Dodi dan didi kemana-mana sering berdua. Bagaikan
kakak beradik. Di sekolah Dodi sangat disayangi oleh Bu Rina.
Diantara seluruh murid kelas 1 SD, Bu Rina paling menyayangi dodi
karena selain sudah yatim, dia juga anak bungsu dan berwajah imut.
Toni adalah teman paling akrab dodi. Meski tidak seangkatan,
mereka berdua sangat akrab dan sering bermain di sungai dan sawah
bersama. Toni sering mengolok-olok dodi sebagai anak manja, tapi itu
hanya gurauan dan dodi menerima hal itu. Sebab jalan dari rumah
Dodi menuju ke sekolah cukup jauh sehingga terkadang dia meminta
tolong dibonceng sepeda motor Pak Sobarin, tetangganya yang
tempat kerjanya searah dengan arah sekolah Dodi.
5. Berdasarkan cerita diatas hal-hal berikut ini tidaklah mustahil,
kecuali ?
a. Hanya sedikit tetangga Dodi yang baik hati
b. Toni punya ayah dan ibu
c. Adik Dodi masih berusia dibawah 7 tahun
d. Teman sekolah Dodi lebih dari 30 anak
e. Didi penggemar berat ikan bandeng.
Untuk soal-soal menarik lainnya mengenai contoh soal logika
(penalaran) dapat anda lihat pada situs www.luluspsikotes.com

