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Materi Bahan Ajar Penguatan TIK Kelas X

Nama : .........................................................................................................................................................

Kelas : .........................................................................................................................................................

Absen : .........................................................................................................................................................

Contoh Soal Analitik

Seorang salesman (petugas pemasaran) suatu perusahaan farmasi harus mengunjungi 5 apotek untuk
memperkenalkan produk obat terbaru. Kelima apotek tersebut adalah J. K, L, M, dan N. Dia hanya akan
mengunjungi masing masing satu kali saja, satu apotek per hari, Senin s/d Jumat, dengan aturan berikut :
 Tidak boleh mengunjungi apotek L pada hari Senin.
 Harus mengunjungi apotek J sebelum mengunjungi M.
 Harus mengunjungi apotek K sebelum mengunjungi N.

1. Jadwal yang memenuhi syarat adalah ....
a. J, M, L, K, N
b. K, M, J, N, L
c. L, K, N, J, M
d. L, M, J, K, N
e. N, L, K, J, M

2. Kunjungan ke apotek mana yang tidak bisa dilakukan sesudah mengunjungi apotek L?
a. J dan K
b. J dan N
c. K dan M
d. K dan N
e. M dan N

3. Jika ia mengunjungi L lebih dahulu daripada J, maka yang pasti benar adalah
a. K dikunjungi pertama kali
b. L dikunjungi pada hari Selasa
c. J dikunjungi pada hari Rabu
d. N dikunjungi pada hari Kamis
e. M dikunjungi terakhir kali

4. Jika L, K, dan N, dikunjungi berturut-turut dalam tiga hari (dengan urutan demikian), maka M dapat
dikunjungi pada hari .... ?
a. Senin atau Selasa
b. Senin atau Rabu
c. Selasa atau Jumat
d. Rabu atau Kamis
e. Kamis atau Jumat

Ada dua belas umbul-umbul (bendera panjang untuk hiasan) berwama: dua merah, dua jingga, empat
kuning, dua biru, dan dua hijau. Umbul-umbul ini akan dipasang di dua belas tiang yang terpancang di tepi
jalan di depan kantor kelurahan dengan aturan di bawah ini.
 Setiap tiang diberi nomor urut I sampai 12.
 Biru harus dipasang berjejer dengan biru.
 Merah harus dipasang berjejer dengan merah.
 Hijau tidak boleh dipasang berjejer dengan hijau.
 Salah satu ujung dari deretan umbul-umbul ini harus merah dan ujung lainnya harus kuning.

5. Jika pada posisi 9, 10, dan 11 terpasang umbul-umbul kuning, dan pada posisi 6 dan 7 ada umbul-
umbul jingga, maka satu umbul-umbul hijau pasti terpasang di posisi ....
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a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

6. Jika umbul-umbul biru dipasang di posisi 2, mana yang pasti benar adalah ...
a. Salah satu umbul-umbul kuning di posisi 3.
b. Salah satu umbul-umbul jingga di posisi 4.
c. Salah satu umbul-umbul jingga di posisi 5.
d. Salah satu umbul-umbul biru di posisi 8,
e. Salah satu umbul-umbul merah di posisi 11.

7. Jika umbul-umbul jingga dipasang di posisi 6 dan 7 dan umbul-umbul kuning dipasang di posisi 5, 9, dan
11, maka satu umbul-umbul biru pasti dipasang di posisi ....
a. 2
b. 3
c. 9
d. 10
e. 11

Joko, Lamhot, Murman, Narto, Onod dan Parto adalah anggota dari suatu jaringan mata-mata. Untuk
alasan keamanan, kontak komunikasi di antara mereka diatur demikian:
 Joko boleh mengontak Lamhot dan Narto
 Onod bolbh dikontak oleh Lamhot, Murman dan Parto
 Narto boleh mengontak Murman
 Onod boleh mengontak Lamhot dan Narto
 Parto boleh dikontak oleh Murman
Seorang mata-mata boleh menerima pesan rahasia dari mata-masa lain yang boleh mengontaknya, dan
selanjutnya dia boleh meneruskan pesan rahasia tersebut kepada mata-mata lain yang boleh dikontaknya.

8. Siapa yang tidak boleh dikontak oleh mata-mata lainnya?
a. Joko
b. Murman
c. Narto
d. Onod
e. Parto

9. Narto dapat mengirimkan pesan dengan melalui satu (tidak boleh lebih) perantara kepada ....
I. Onod
II. Lamhot
III. Parto
a. Hanya I yang benar
b. Hanya III yang benar
c. Hanya I dan III yang benar
d. Hanya II dan III yang benar
e. Semua benar

10. Cara Onod mengirimkan pesan kepara Murman adalah ....
a. Onod dapat langsung mengontak Murman
b. Onod dapat mengirim pesan kepada Murman melalui Joko
c. Onod dapat mengirimkan pesan kepada Murman melalui Lamhot
d. Onod dapat mengirim pesan kepada Murman melalui Narto
e. Onod dapat mengirim pesan kepada Murman melalui Narto

11. Jika pada suatu saat situasi berbahaya bagi Onod untuk menerima maupun meneruskan berita,
komunikasi yang masih bisa berlangsung – baik langsung maupun tidak langsung adalah ....
a. Joko ke Parto
b. Lamhot ke Murman
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c. Lamhot ke Narto
d. Murman ke Lamhot
e. Murman ke Narto

12. Jika pesan rahasia harus disampaikan dengan menggunakan perantara sesedikit mungkin, maka di
antara berikut ini yang memerlukan perantara terbanyak adalah ....
a. Joko ke Parto
b. Lamhot ke Onod
c. Murman ke Narto
d. Narto ke Onod
e. Onod ke Murman

13. Jika pada suatu saat situasi berbahaya bagi Narto untuk menerima maupun meneruskan berita, maka
komunikasi yang tidak bisa berlangsung - balk langsung maupun tidak langsung adalah ....
a. Joko ke Onod
b. Joko ke Parto
c. Murman ke Lahmot
d. Murman ke Onod
e. Parto ke Lamhot

Pada suatu pengadilan, seorang pembela merencanakan untuk mengajukan 6 orang saksi yang
meringankan terdakwa T, V, W, X, Y dan Z. Dia akan mengajukan saksi hanya satu kali. Urutan pengajuan
saksi memenuhi syarat berikut:
 T harus menjadi saksi ke empat
 W dan Y harus memberikan kesaksian sebelum V
 X harus dipanggil sebelum W

14. Urutan yang mungkin adalah ....
a. W, X, Y, T, Z, V
b. X, W, V, T, Y, Z
c. X, Y, W, T, Z, V
d. Z, T, X, W, Y, V
e. Z, X, W, T, V, Y

15. Pernyataan berikut ini yang pasti benar adalah ...
a. V memberikan kesaksian sebelum T
b. X memberikan kesaksian sebelum V
c. Y memberikan kesaksian sebelum W
d. Y memberikan kesaksian sebelum X
e. Z memberikan kesaksian sebelum T

16. Pernyataan berikut yang mungkin benar adalah ....
a. T menjadi saksi ke 6
b. V menjadi saksi ke 4
c. W menjadi saksi ke I
d. X menjadi saksi ke 5
e. Y menjadi saksi ke I

17. Jika Z adalah saksi terakhir, maka yang menjadi saksi ke 5 adalah ....
a. T
b. V
c. W
d. X
e. Y

18. Jika X memberikan kesaksian tepat sesudah Y dan tepat sebelum Z, maka V adalah saksi ke:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 5
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e. 6
19. Semua saksi dapat memberikan kesaksian tepat sebelum T, kecuali ....

a. V
b. W
c. X
d. Y
e. Z

20. Jika Z diajukan sebagai saksi pertama, maka yang menjadi saksi kelima dan ke 6 adalah ....
a. T dan X
b. V dan W
c. Murman ke Narto
d. Y dan V
e. Y dan X

Dalam suatu Festival Film Indonesia (FFI) ditayangkan delapan film J, K, L, M, N, P, Q, dan R. Urutan
penayangannya harus memenuhi persyaratan berikut.
 N ditayangkan sebelum L.
 J ditayangkan pada urutan ketiga.
 Q ditayangkan pada urutan kelima.

21. Jika N ditayangkan persis sesudah P, maka P mungkin ditayangkan pada urutan
a. ketiga
b. keempat
c. kelima
d. keenam
e. ketujuh

22. Jika N adalah film keempat sesudah M ditayangkan, maka N pasti ditayangkan pada urutan
a. ketiga
b. keempat
c. kelima
d. keenam
e. ketujuh

23. Jika K ditayangkan sesudah L dan R, maka yang pasti benar ....
a. K ditayangkan sesudah Q
b. L ditayangkan sebelum J
c. L ditayangkan sebelum M
d. N ditayangkan sesudah K
e. M ditayangkan sebelum L

24. Jika P ditayangkan persis sesudah R dan P ditayangkan lebih dahulu daripada N, maka pernyataan
berikut yang pasti benar adalah ....
a. K ditayangkan pada urutan kedua
b. K ditayangkan pada urutan ketujuh
c. R ditayangkan persis sesudah J
d. P ditayangkan persis sebelum J
e. R ditayangkan sesudah L

Pada suatu lokasi ujian Seleksi Awal TOKI, ada enam siswa yang mengikuti ujian tersebut. Usia dan skor
keenam siswa tersebut dicatat sebagai berikut :
 P lebih tua dari U dan skomya lebih rendah dari Q
 Q lebih muda dari U dan skomya lebih tinggi dari R
 R lebih muda dari P dan skomya lebih tinggi dari P
 S lebih tua dari T dan skomya lebih rendah dari U
 T lebih tua dart P dan skomya lebih tinggi dari Q
 U lebih muda dari R dan skomya lebih rendah dari P
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25. Yang paling tua adalah ....
a. P
b. Q
c. R
d. S
e. T

26. Yang skor yang paling rendah adalah ....
a. Q
b. R
c. S
d. T
e. U

27. Yang lebih muda dari P dan juga skomya lebih rendah dari P adalah ....
a. Q
b. S
c. 0
d. T
e. Tidak ada

28. Yang lebih tua dari R dan yang skomya lebih tinggi dari R adalah ....
a. P
b. Q
c. S
d. T
e. Tidak ada

29. Informasi berikut ini yang tidak diperlukan untuk menentukan urutan skor dan urutan umur dari
keenam siswa tersebut adalah ....
a. P lebih tua dari U
b. U lebih muda dari R
c. Skor P lebih rendah dari Q
d. Skor Q lebih tinggi dari R
e. Skor U lebih rendah dari P

Seorang perwira intelijen berusaha menerjemahkan pesan kriptik berikut ini menjadi pesan yang terdiri
atas huruf alphabet (A ... Z):
+ + + * * * # & % %
# # $ + + % @ @ ( $
Perwira tersebut tahu bahwa setiap simbol mewakili hanya satu dari delapan huruf A E 0 B G H K M dan
setiap, simbol yang sama mewakili huruf yang sama. Perwira itu juga diberitahu bahwa huruf G digunakan
sebanyak 5 kali, huruf B dan K digunakan sebanyak tiga kali, serta huruf A dan M digunakan sebanyak 2 kali.

30. Jika # mewakili B dan % mewakili 0, maka * pasti mewakili ....
a. A
b. K
c. E
d. H
e. M

31. Huruf yang diwakili oleh & adalah ....
a. B
b. G
c. H
d. K
e. M

32. Jika ( mewakili H, maka di antara simbol berikut ini yang mewakili huruf hidup adalah ...
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a. &
b. $
c. #
d. %
e. '

33. Di antara pesan berikut ini yang mungkin merupakan terjemahan yang benar dari pesan rahasia ini: $ %
©$ adalah ....
a. AEAM
b. MGAM
c. AOMM
d. MBMA
e. AKMA

Sekelompok siswa yang terdiri dari 6 orang, yaitu Marti, Fariz, Ediono, Deni, Susi, dan Linda mengikuti
serangkaian tes Olimpiade Komputer. Tidak ada siswa memperoleh nilai yang sama dalam setiap tes yang
diberikan.
 Susi mendapatkan nilai tertinggi dalam setiap tes
 Marti mendapatkan nlai lebih balk daripada Fariz dalam setiap tes
 Ediono mendapatkan nilai lebih tinggi daripada Deni dalam setiap tes
 Nilai Linda berada di antara nilai Deni dan Fariz

34. Urutan siswa di bawah ini yang paling mungkin yang mendapatkan nilai yang
tertinggi ke nilai terendah dalam tes yang dilakukan tersebut adalah ....
a. Susi, Fariz, Marti, Linda, Ediono, Deni
b. Susi, Marti, Fariz, Linda, Deni, Ediono
c. Susi, Marti Linda, Fariz, Ediono, Deni
d. Susi, Marti, Deni, Linda, Fariz, Ediono
e. Susi, Marti, Ediono, Deni, Linda, Fariz

35. Urutan siswa di bawah ini yang TIDAK DAPAT dijadikan urutan dari nilai tertinggi ke nilai terendah
adalah ....
a. Susi, Marti, Fariz, Linda, Ediono, Deni
b. Susi, Marti, Ediono, Fariz, Linda, Deni
c. Susi, Marti, Ediono, Linda, Fariz, Deni
d. Susi, Ediono, Deni, Linda, Marti, Fariz
e. Susi, Ediono, Marti, Fariz, Linda, Deni

36. Jika Marti memperoleh nilai tertinggi ketiga dalam sebuah tes, maka pernyataan di bawah ini yang
benar untuk tes tersebut adalah ....
a. Deni berada pada urutan kedua
b. Fariz berada pada urutan ketiga
c. Deni berada pada pada urutan kelima
d. Ediono mendapatkan nilai lebih tinggi daripada Deni
e. Linda mendapakan nilai yang lebih rendah daripada Fariz

37. Jika Ediono menerima nilai terbaik keempat dalam sebuah tes, sernua pernyataan berikut ini adalah
benar kecuali ....
a. Marti mendapatkan nilai terbaik kedua
b. Fariz mendapatkan nilai terbaik ketiga
c. Deni mendapatkan nilai terbaik kelima
d. Ediono mendapatkan nilai lebih balk daripada Deni
e. Linda mendapatkan nilai lebih rendah daripada Fariz

Seorang supevisor sedang mengatur jadwal personil untuk penerbangan dari kota Jakarta ke Jogjakarta.
Penerbangan dilakukan satu kali setiap harinya mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Setiap kali
penerbangan pesawat harus dikendalikan oleh seorang pilot dan seorang asisten pilot (copilot)
 Joko dan Karno masing-masing hanya dapat terbang sebagai copilot
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 Leni dan Memi keduanya hanya dapat terbang sebagai pilot
 Nano dapat terbang balk sebagai pilot maupun copilot
 Tidak diizinkan seseorang terbang selama dua hari berturut-turut
 Pada hari Selasa, Nano akan terbang sebagai pilot dengan copilot Joko
 Pada hari Jumat Leni akan terbang sebagai pilot

38. Pemyataan di bawah ini yang BENAR adalah ....
a. Leni akan terbang sebagai pilot di hari Senin
b. Memi akan terbang sebagai pilot pada hari Rabu
c. Karno akan terbang sebagai copilot pada hari Rabu
d. Nano akan terbang sebagai pillot pada hari Kamis
e. Joko akan terbang sebagai copilot pada hari Jumat

39. Jika Nano terbang sebagai copilot pada hari Jumat, maka pemyataan ini yang BENAR adalah ....
a. Leni akan terbang sebagai pilot pada hari Senin
b. Leni akan terbang sebagai pilot pada hari Rabu
c. Joko akan terbang sebagai pilot pada hari Rabu
d. Karno akan terbang sebagai copilot pada hari Kamis
e. Nano akan terbang sebagai copilot pada hari Kamis

Seorang sekretaris sedang mengatur jadwal pertemuan direktumya dalam satu minggu. Terdapat 9
pertemuan yang harus dihadiri: I di hari Senin, 3 dihari Selasa, I dihari Rabu, dua dihari kamis dan 2 dihari
Jumat. Sekretaris tersebut juga harus menjadwalkan enam orang staf M, N, 0 P, Q, R, dan S untuk
menemani sang direktur dalam pertemuan tersebut.
Harus ada dua orang yang menghadiri pertemuan di hari Kamis, dan setidaknya ada satu orang harus
dijadwalkan untuk setiap pertemuan setiap harinya.
 N dan Q harus dijadwalkan pada hari yang sama
 M hanya dapat dijadwalkan pada hari Senin
 M tidak dapat dijadwalkan untuk hari Jumat
 S hanya dapat dijadwalkan pada hari Selasa

40. Di antara jadwal berikut ini yang TIDAK dapat memenuhi persyaratan untuk menghadiri 2 pertemuan
yang diselenggarakan adalah ....
a. R dan S pada hari Selasa
b. S dan P pada hari Selasa
c. S dan 0 pada hari Selasa
d. 0 dan P pada hari Rabu
e. N dan Q pada hari Jumat

41. jadwal pertemuan berikut ini yang BENAR adalah ....
a. R dijadwalkan untuk pertemuan hari Selasa
b. 0 dijadwalkan untuk pertemuan hari Selasa
c. P dijadwalkan untuk pertemuan hari Kamis
d. N dan Q dijadwalkan untuk pertemuan hari Selasa
e. Terdapat tiga hari yang jadwal pertemuaannya sudah pasti

42. Jika N dan Q dijadwalkan untuk pertemuan hari Selasa, maka jumlah kemungkinan jadwal yang dapat di
terapkan pada hari Kamis adalah
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Lima orang diplomat dari berbagai negara, yaitu P, Q, R, S, dan T menghadiri sebuah konferensi.
 P hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman
 Q hanya dapat berbicara bahasa Perancis, Italia, dan Spanyol
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 R hanya dapat berbicara bicara bahasa Jerman
 S hanya dapat berbicara bahasa Inggris, Italia dan Spanyol
 T hanya dapat berbicara bahasa Perancis dan Jerman

43. Pasangan diplomat berikut dapat Baling berkomunikasi langsung tanpa penerjemah kecuali ....
a. P dan R
b. P dan T
c. Q dan S
d. Q dan R
e. R dan T

44. Bahasa yang paling banyak digunakan oleh para diplomat tersebut adalah....
a. Inggris
b. Perancis
c. Jerman
d. Italia
e. Spanyol

45. Jika S dan T ingin Baling berkomunikasi, maka yang dapat berperan sebagai translator bagi keduanya
adalah ....
a. hanya P
b. hanya Q
c. hanya R
d. P dan Q
e. P, Q dan R

46. Dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan di bawah ini:
1 4 9 16 25 ... …
a. 36 dan 50
b. 36 dan 48
c. 37 dan 49
d. 36 dan 49
e. 37 dan 50

47. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan di bawah ini:
2 2 3 3 4 ... ...
a. 4 dan 5
b. 4 dan 6
c. 3 dan 5
d. 3 dan 3
e. 2 dan 7

48. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan di bawah ini : 100 4 90 7 80 ... …
a. 8 dan 70
b. 9 dan 60
c. 10 dan 70
d. 11 dan 60
e. 12 dan 70

49. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan di bawah ini : 18 20 24 32 48 ... ...
a. 80 dan 144
b. 70 dan 144
c. 17 dan 19
d. 18 dan 20
e. 16 dan 18

50. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan di bawah ini : 5 7 10 12 15 ... ...
a. 16 dan 20
b. 17 dan 20
c. 17 dan 19
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d. 18 dan 20
e. 16 dan 18

51. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan di bawah ini : 3 5 8 12 ... ....
a. 17 dan 24
b. 17 dan 23
c. 17 dan 25
d. 16 dan 24
e. 16 dan 23

52. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan di bawah ini :
14 10 6 13 9 5 12 ... ....
a. 8 dan 4
b. 10 dan 6
c. 9 dan 5
d. 10 dan 4
e. 9 dan 4

53. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan di bawah ini :
1 4 8 11 15 ... ...
a. 18 dan 21
b. 18 dan 22
c. 18 dan 23
d. 18 dan 24
e. 18 dan 25

54. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan di bawah ini :
1 9 2 10 3 ... …
a. 11 dan 4
b. 11 dan 5
c. 11 dan 6
d. 11 dan 7
e. 11 dan 8

55. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan di bawah ini :
64 63 65 64 66 ... …
a. 61 dan 63
b. 62 dan 64
c. 63 dan 65
d. 64 dan 66
e. 65 dan 67

56. Ada sebuah segitiga ABC, AB = AC dan sudut B = 70° , maka sudut A = ...°
a. 20°
b. 30°
c. 40°
d. 50°
e. 60°

57. Marni berusia 5 tahun lebih tua daripada Joni. Joni berusia 2 tahun lebih muda dari pada Parto. Marni
lebih tua .... tahun dari Parto.
a. 7
b. 6
c. 5
d. 4
e. 3

58. Joko mempunyai uang sebanyak setengah dari uang Bono. Jika Bono memberikan Rp5,00 kepada Joko,
maka Joko akan mempunyai uang Rp4,00 lebih sedikit daripada uang terakhir Bono. Jumlah uang
mereka adalah ....
a. Rp 23,00
b. Rp 27,00
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c. Rp 42,00
d. Rp 48,00
e. Rp 51,00

59. Jika X2 + Y2 = 5 dan XY = 2, maka nilai dari X + Y = ....
a. hanya 3
b. hanya -3
c. 3 atau -3
d. 7
e. 7 atau -7

60. Jika 0,0002 <= y <= 0,002 dan 0,02 <= x <= 2,0 maka nilai terkecil dari y/x =
a. 0,1
b. 0,01
c. 0,001
d. 0,0001
e. 0,00001

61. Jika xyz = 0, xst = 0, dan yts = I, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah ....
a. x=0
b. y=0
c. z=0
d. s=0
e. t=0

62. Keliling dari bangun seperti di atas adalah ....
a. 21
b. 22
c. 23
d. 24
e. tidak ada jawaban

63. Panjang diagonal bujur sangkar yang bersisi 3 cm adalah ....
a. 32
b. 6
c. 33
d. 9
e. 3,5

64. Jika nilai pendekatan dari 2 sama dengan 1,414 maka nilai pendekatan dari2√2 − 2
a. - 3,414
b. - 3,828
c. - 3,415
d. - 3,413
e. - 3,416

65. Selisih antara bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan yang berbentuk dari 2 angka (digit) yang
dapat dibuat yang habis dibagi 4 adalah ....
a. 82
b. 84
c. 96
d. 88
e. 80


