
BANK SOAL 
TES INTELEGENSIA UMUM 

ANALUGI

Jumlah Soal 30 butir 

Waktu : 30 menit

Petunjuk:

Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 30. pilihlah salah satu jawaban yang 

Anda anggap paling tepat di antara 5 pilihan yang tersedia

1. BERANAK : MAMALIA = ... : ... 

A bertaring karnivora

B. berte lu r: unggas

C. berkelom pok: insekta

D. berjem ur: reptilia

E berkaki e m p a t: herbivora

2. M EM BER I: DERMAWAN

A. m encuri: polisi

B m eluk is : kanvas

C. membantu : orang

D. m encuci: baju

E. m enu lis : sekretaris

3. ORANG BODOH : ILMU =

A orang miskin derma

B orang mengemis lapar

C. orang m enganggur: kerja

D. orang bekerja : gaji

E. orang kaya : harta

4. KEHAUSAN : AIR = ... : . . .

A kemakmuran : kerja keras

B. kebodohan: miskin

C. kegembiraan : hiburan

D. kelelahan : kerja

E. kelaparan : pangan

5. KURUS GIZI =

A gem uk: lemak

B. s a k it: dokter

C. pendek: besar

D. p in ta r: belajar

E. bodoh : ilmu

6. BULU HIDUNG UDARA = ALIS : ..

A hitam

B keringat

C. mata

D. kotor

E. debu
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7. JAM TANGAN : WAKTU = 

TERMOMETER : . . .

A. Titik beku

B. air raksa

C. skala ukur

D. panas

E. titik didih

8. GARIS LURUS : KUBUS = GARIS 

LENGKUNG : ...

A. lingkaran

B. bola

C. elips

D. balok

E. oval

9. G IG I: KUNYAH = J A R I: ...

A. lentik

B. pegang

C. kuku

D. tangan

E. manis

10. BAJU : PAKAIAN = BERAS : . . .

A. padi

B. pangan

C. sawah

D. petani

E. desa

11. MELATI : BUNGA = BAWANG : ...

A. umbi

B. merah

C. putih

D. bumbu

E. harum

12. ... : KAPAL = BANDARA : ...

A. air -  udara

B naik -  turun

C. b e sa r-ra m a i

D. berlabuh -  lepas landas

E. pelabuhan -  pesawat terbang

13. ... : KAPAL = ...: PESAWAT UDARA 

A angkatan laut -  angkatan darat 

B pelaut -  penerbang

C. p ra ju r it-p ilo t

D. ikan -  polusi

E. sungai -  oksigen

14. ...: PUISI = PEMAHAT : ...

A. Khairil Anwar -  seniman.

B syair -  bate

C. b a c a -s e n i

D. p en ya ir-pa tung

E. suara -  gerak

15. ... : TULANG = GEDUNG : ...

A. belulang -  ber-AC

B. tinggal -  bertingkat

C. tua -  kota

D. tubuh -  rangka

E. ku ru s -ko ko h

16. ... : BURUH = SUPERVISOR : ...

A mandor -  karyawan

B pabrik -  kantor

C. kecil -  besar

D. demo -  kerja

E. upah -  gaji
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17. ... : SISWA = DOSEN : ...

A. guru -  perguruan tinggi

B. guru -  kuliah

C. mahasiswa -  guru

D. belajar -  pengajar

E. SMA -  mahasiswa

18. ... : SISWA = REKTOR: ...

A pendidikan m enengah-pendidikan 

tinggi

B. guru -  dekan

C. kepala sekolah -  mahasiswa

D. sekolah menengah -  universitas

E. belajar -  mengajar

19. ... : PADI = BUAH : ...

A. kuning -  merah

B. makanan pokok -  minuman pokok

C. petani -  pedagang

D. sawah -  vitamin

E. beras -  biji

20. ... : DAGING = VITAMIN : ...

A. protein -  buah

B. makanan -  minuman

C. serat -  sayur

D. utama -  suplemen

E. sapi -  mineral

21. ... : AKTOR = KOMANDAN : . . .

A. film -  pangkat

B. sutradara -  prajurit

C. artis -  pasukan

D. sutradara -  batalion

E. film -  bersenjata

22. . . . :  RUMAH = KAPAS : . . .

A. ruangan -  pohon

B kokoh -  empuk

C. a ta p -te n u n

D. batubata -  pakaian

E. cat -  putih

23. ... : PENYAKIT = BENTURAN : ...

A virus -  tulang

B ku m a n -m e m a r

C. kesehatan -  luka

D. obat -  otot

E. menderita -  kecelakaan

24. ... : SEPAK BOLA = BERBISIK : ...

A. kompetisi -  suara

B kiper -  komunikasi

C. liga -  berjalan

D. futsal -  berbicara

E. lapangan -  rasa takut

25. . . . :  BASAH = MAKAN : . . .

A. banjir -  sehat

B. a ir - la p a r

C. hujan -  kenyang

D. dingin -  minum

E. kering -  makanan

26. ... : KEPERCAYAAN = KESALAHAN :

A kekuatan -  kecerobohan 

B pengkhianatan -  kesempurnaan

C. kebaikan -  kelemahan

D. ketakutan -  ketelitian

E. keyakinan -  ketidakmampuan
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27. ... : KOKI = BUKU : . . .

A. restoran -  penerbit

B. makanan -  perpustakaan

C. pisau -  pelajar

D. dapur -  penulis

E. rasa -  penyunting

28. ... : PENJAHIT = TA N G : ...

A. kain -  kerusakan

B. jarum -  montir

C. gunting -  obeng

D. m esin jah it-m ob il

E. pakaian -  perbaikan

29. ... : DOMPET = BENANG : . . .

A. v/adah -  jarum

B. k u lit-k a in

C. uang -  pakaian

D. foto -  sutra

E. uang -  kapas

30. ... : PENJAHAT = KEBUN : .. 

A pengadilan -  makanan

B. pencopet -  buah

C. penjara -  pupuk

D. hukuman -  bumbu dapur

E. penjara -  tanaman



PEMBAHASAN 
TES INTELEGENSIA UMUM 

ANALUGI

Jenis padanan hubungan: "definisi". 5.

BERANAK merupakan salah satu ciri 

MAMALIA dan BERTELUR merupakan 

salah satu ciri UNGGAS.

Jawaban: B

Jenis padanan hubungan: "definisi". 6.

MEMBERI m erupakan salah satu 

ciri/tugas seorang DERMAWAN dan 

MENULIS merupakan salah satu tugas 

SEKRETARIS.

Jawaban: E

7.

Jenis padanan hubungan: “sebab 

akibat".

ORANG BODOH itu karena tidak 

m endapatkan ILMU dan ORANG 

M E N G A N G G U R  ka re n a  t id a k  

mendapatkan KERJA. 8

Jawaban: C

Jenis padanan hubungan: “sebab 

akibat".

KEHAUSAN terjadi jika kekurangan 

AIR dan KELAPARAN terjadi jika  g 

kekurangan PANGAN.

Jawaban: E

Jenis padanan hubungan: 'sebab 

akibat'.

KURUS itu karena kekurangan GIZI dan 

BODOH itu karena kekurangan ILMU.

Jawaban: E

Jenis padanan hubungan: -fungsi'

BULU HIDUNG untuk m enyaring 

UDARA di hidung dan ALIS untuk 

melindungi mata dan KERINGAT.

Jawaban: B

Jenis padanan hubungan: “definisi".

JAM  TA N G AN  m eru pakan  a la t 

pengukur WAKTU dan TERMOMETER 

merupakan alat pengukur PANAS.

Jawaban: D

Jenis padanan hubungan: -definisi” .

Unsur dari KUBUS adalah GARIS 

LURUS dan unsur dari BOLA adalah 

GARIS LENGKUNG.

Jawaban: B

Jenis padanan hubungan: “fungsi'

GIGI berfungsi dalam proses KUNYAH dan 

JARI berfungsi dalam proses PEGANG

Jawaban: B
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10. Jenis padanan hubungan: "golongan".

BAJU merupakan salah satu jenis 

PAKAIAN dan BERAS merupakan salah 

satu jenis bahan PANGAN.

Jawaban: B

11. Jems padanan hubungan: "golongan".

MELATI merupakan salah satu jenis 

BUNGA dan BAWANG merupakan 

salah satu jenis bahan UMBI.

Jawaban: A

12. Jenis padanan hubungan: “definisi".

PELABUHAN m erupakan tem pat 

berhentinya KAPAL dan BANDARA 

m eru pakan  te m p a t b e rh e n tin ya  

PESAWAT TERBANG.

Jawaban: E

13. Jenis padanan hubungan: "kesamaan 

pekerjaan dan alat utama'.

PELAU T m enggunakan  KAPAL. 

PENERBANG menggunakan PESAWAT 

UDARA.

Jawaban: B

14. Jenis padanan hubungan: "definisi".

Hasil karya seorang PENYAIR adalah 

PUISI dan hasil karya PEMAHAT adalah 

sebuah PATUNG.

Jawaban: D

15. Jenis padanan hubungan: "asosiasi*. 

TUBUH disangga oleh TULANG dan

GEDUNG disangga oleh RANGKA

Jawaban: D

16. Jenis padanan hubungan: -definisi".

Pengawas BURUH di pabrik disebut 

sebagai MANDOR dan pengawas 

K A RY AW AN  di ka n to r d isebu t 

SUPERVISOR.

Jawaban: A

17. Jenis padanan hubungan: “definisi".

SISWA di perguruan tinggi disebut 

MAHASISWA dan GURU di perguruan 

tinggi disebut DOSEN.

Jawaban: C

18 Jenis padanan hubungan: “definisi".

KEPALA SEKOLAH merupakan pucuk 

pimpinan tertinggi di sekolah (muridnya 

cisebut SISWA) dan REKTOR merupakan 

pucuk pimpinan tertinggi di universitas 

(muridnya disebut MAHASISWA).

Jawaban: C

19. Jenis padanan hubungan: “definisi".

SAWAH menghasilkan PADI dan BUAH 

menghasilkan VITAMIN

Jawaban: D

20. Jenis padanan hubungan: “definisi".

Salah satu sumber PROTEIN adalah 

DAGING dan salah satu sum ber 

VITAMIN adalah BUAH.

Jawaban: A
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4. Semua siswa adalah murid.

Sebagian murid tidak suka menghafal

A. Semua siswa tidak suka menghafal

B. Sebagian siswa tidak suka meng

hafal

C. Sebagian siswa bukan murid

D. Semua siswa suka menghafal

E. Semua murid suka menghafal

5. Pemain yang sportif adalah yang dapat 

menerima kekalahan.

Sebagian pemain dari kota C tidak 

dapat menerima kekalahan.

A. Semua pemain di kota C tidak sportif

B. Tidak ada pemain di kota C yang 

sportif

C. Sebagian pemain di kota C sportif

D. Semua pemain di kota C sportif

E. Semua pemain yang tidak sportif 

berasal dari kota C

6. Pantai yang indah menarik banyak 

pengunjung.

Kota A memiliki pantai yang indah, kota 

B tidak.

Simpulan yang tepat tentang kedua 

kota tersebut a d a la h ....

A. kota A dan kota B akan banyak 

pengunjung

B. kota A dan kota B akan tidak 

banyak pengunjung

C. kota A akan tidak banyak dan kota 

B banyak pengunjung

D. kota A akan banyak dan kota B 

tidak banyak pengunjung

E. kota A akan sama banyak dengan 

kota B dalam pengunjung

7. Semua asrama dilengkapi kantin dan 

ada jam kunjungan.

Ani berada di tempat yang tidak 

dilengkapi kantin dan tidak ada jam 

kunjungan.

A Ani berada di asrama yang tidak 

dilengkapi kantin.

B. Ani berada di asrama yang tidak 

ada jam kunjungan.

C. Ani berada di bukan asrama.

D. Ani berada di asrama yang tidak 

dilengkapi kantin.

E. Ani berada di asrama yang tidak 

dilengkapi kantin dan tidak ada jam 

kunjungan.

8. Semua karyawati memakai kerudung 

panjang,

Sebagian karyawati tidak memakai 

sarung tangan,

A Ada karyawati yang tidak memakai 

kerudung panjang, tetapi memakai 

sarung tangan.

B. Ada karyawati yang tidak memakai 

kerudung panjang dan tidak 

memakai sarung tangan.

C. Ada karyawati yang memakai 

sarung tangan meskipun tidak 

memakai kerudung panjang

D. Ada karyawati yang tidak memakai 

kerudung panjang, tetapi memakai 

sarung tangan.

E. Ada karyawati yang tidak memakai 

sarung tangan, tetapi memakai 

kerudung panjang.
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9. Semua pohon bercabang dan berakar.

Tanaman A berakar, tetapi tidak ber

cabang.

A. Tanaman A adalah pohon yang 

berakar.

B. Tanaman A adalah pohon yang 

tidak bercabang

C. Tanaman A adalah pohon yang 

berakar dan tidak bercabang.

D. Tanaman A adalah bukan pohon 

bercabang.

E. Tanaman A adalah bukan pohon 

meskipun berakar.

10. Semua wanita kurus suka senam.

Sebagian wanita kurus pernah gemuk.

A. Semua wanita kurus suka senam 

dan pemah gemuk.

B. Semua wanita kurus suka senam, 

tetapi tidak pernah gemuk

C. Sebagian wanita kurus tidak suka 

senam dan pernah gemuk.

D. Sebagian wanita kurus suka senam 

dan tidak pernah gemuk.

E. Semua wanita kurus tidak suka 

senam dan pernah gemuk.

11. Tentara pemberani dapat bertempur.

Sebagian tentara dari kota B tidak

dapat bertempur.

A. Semua tentara di kota B tidak 

pemberani.

B. Tidak ada tentara di kota B yang 

pemberani.

C. Sebagian tentara di kota B 

pemberani.

D. Semua tentara di kota B pemberani.

E. Semua tentara yang tidak

pemberani berasal dari kota B.

12. Semua pesawat adalah kendaraan.

Sebagian kendaraan tidak komersial.

A. Sebagian pesawat tidak komersial.

B Semua yang komersial bukan

pesawat.

C. Sebagian yang komersial adalah 

kendaraan.

D. Semua kendaraan adalah komersial.

E Semua kendaraan tidak komersial.

13. Semua pekerja memakai masker.

Sebagian pekerja tidak memakai

sarung tangan.

A Ada pekerja yang tidak memakai 

masker, tetapi memakai sarung 

tangan

B Ada pekerja yang tidak memakai 

masker dan tidak memakai sarung 

tangan.

C. Ada pekerja yang memakai sarung 

tangan, meskipun tidak memakai 

masker.

D. Ada pekerja yang tidak memakai 

masker, tetapi memakai sarung 

tangan.

E. Ada pekerja yang tidak memakai 

sarung tangan, tetapi memakai 

masker.

14. Semua pantai berpasir dan panas.

Andi berada di tempat yang tidak

berpasir dan tidak panas.

A. Andi berada di pantai berpasir.

B. Andi berada di pantai panas.

C. Andi berada di bukan pantai.
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D. Andi berada di pantai bukan ber

pasir.

E. Andi berada di pantai bukan 

berpasir dan bukan panas.

15. Semua pohon berdaun dan berbunga. 

Tanaman A berbunga, tetapi tidak 

berdaun.

A Tanaman A adalah pohon yang 

berbunga.

B. Tanaman A adalah pohon yang 

tidak berdaun.

C. Tanaman A adalah pohon yang 

berbunga dan tidak berdaun.

D. Tanaman A adalah bukan pohon 

berdaun.

E. Tanaman A adalah bukan pohon 

meskipun berbunga

16. Semua polisi pandai menembak dan 

tangkas.

Tuan X tidak tangkas, tetapi pandai 

menembak.

A. Tuan X seorang polisi yang pandai 

menembak.

B. Tuan X seorang polisi yang tidak 

tangkas.

C. Tuan X seorang polisi yang pandai 

menembak dan tidak tangkas.

D. Tuan X bukan seorang polisi, 

meskipun pandai menembak.

E. Tuan X bukan seorang polisi yang 

tangkas.

17. Penumpang bus A harus membayar 

kontan atau membayar dengan kupon. 

Badu menumpang bus A padahal tidak 

membayar kontan.

A Badu tidak membayar ketika 

menumpang bus A.

B. Badu membayar kontan ketika 

menumpang bus.

C. Badu membayar dengan kupon.

D. Badu tidak mempunyai kupon.

E. Badu tidak mempunyai yang 

kontan.

18 Pasien yang memiliki tensi di atas 145

menerima tablet dan injeksi.

Yusuf menerima tablet, tetapi tidak

menerima injeksi.

A. Yusuf adalah pasien yang tensinya 

di bawah 145.

B. Yusuf adalah pasien yang tensinya 

di atas 145.

C. Yusuf adalah pasien yang harus 

menerima injeksi

D. Yusuf adalah bukan pasien yang 

harus menerima injeksi

E. Yusuf adalah bukan pasien yang 

tensinya di bawah 145.

19. Roti A lebih enak daripada roti B.

Roti yang lebih enak lebih laku dan

lebih mahal.

A Roti B lebih laku dan lebih mahal 

daripada roti A.

B Roti B tidak lebih laku, tetapi lebih 

mahal daripada roti A

C. Roti B tidak lebih laku dan tidak 

lebih mahal daripada roti A

D. Roti B lebih laku dan tidak lebih 

mahal daripada roti A.

E. Roti B sama laku dan sama 

mahalnya dengan roti A.
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