
 

Psikotes Hafalan Kata 
 

NOTE : 

Ini adalah salah satu solusi dan cara pemecahan masalah yang saya miliki. Pada dasarnya, setiap 

manusia itu unik dan memiliki caranya tersendiri dalam memecahkan masalah. Di bawah adalah cara 

saya mengelompokan tiap angka sehingga bisa lebih simple dan cepat dipecahkan. Sekali lagi, ini adalah 

style atau gaya cara memecahkan masalah yang menurut saya pribadi cukup efektif dan efisien. Saya 

tidak bermaksud mendoktrin dan mengekang kreatifitas teman-teman semua. Karena itu bukan tujuan 

saya. Saya hanya berbagi cara/gaya cara pemecahan masalah yang saya miliki. 
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Bagi anda yang pernah mengikuti psikotest ketika akan memasuki sebuah perusahaan, anda pasti pernah 
menemukan test di bawah ini, dan baru - baru ini saya mengalaminya lagi. 
 
Anda diberi waktu selama lima menit untuk menghapal kategori dan kata - kata dibawah ini: 
BUNGA  : Dahlia, Flamboyan, Laret, Soka, Yasmin 
PERKAKAS : Cangkul, Jarum, Kikir, Palu, Wajan 
BURUNG : Elang, Itik, Tekukur, Nuri, Walet 
KESENIAN : Arca, Gamelan, Opera, Quintet, Ukiran 
BINATANG : Beruang, Harimau, Rusa, Zebra, Musang. 
 
Nah, setelah lima menit, anda akan diharuskan menjawab pertanyaan seperti dibawah ini: 
1. Kata yang berawalan huruf A termasuk dalam kategori..... 
    a. Bunga  b. Perkakas  c. Burung  d. Kesenian  e. Binatang 
 
2. Kata yang berawalan huruf B termasuk dalam kategori..... 
    a. Bunga  b. Perkakas  c. Burung  d. Kesenian  e. Binatang 
 
Begitu seterusnya sampai pertanyaan ke-21 (huruf U). 
 
Sebenarnya, ini hanya butuh sedikit tricky dan kapasitas otak utk menghafal beberapa huruf. Sebenarnya ini bisa 
dikatakan soal termudah dari semua soal yang ada. Saya jamin deh siapapun bisa menyelesaikan bagian ini dengan 
sempurna. Sekali lagi saya katakan “sempurna” (alias 100 persen benar). 
 
Jujur, ini semakin mempermudah teman-teman semua. Tekniknya adalah sbb :  

1. Caranya gampang sekali. Coba kalian perhatikan setiap kata, semua memiliki abjad awal yang berbeda. 
Contohnya Dahlia yang dimulai dengan huruf D, Cangkul yang dimulai dengan huruf C, dll.  
Cukup hafalkan awal abjad untuk setiap kategori. Jadi yang perlu anda hafalkan adalah sebagai berikut : 
 
BUNGA  : Dahlia, Flamboyan, Laret, Soka, Yasmin  D, F, L, S, Y 
PERKAKAS : Cangkul, Jarum, Kikir, Palu, Wajan  C, J, K, P, W 
BURUNG : Elang, Itik, Tekukur, Nuri, Walet  E, I, T, N, W 
KESENIAN : Arca, Gamelan, Opera, Quintet, Ukiran  A, G, O, Q, U 
BINATANG : Beruang, Harimau, Rusa, Zebra, Musang.  B, H, R, Z, M. 
 
Memang kata “Wajan” dan “Walet” menggunakan abjad awal yang sama. Tapi perlu diperhatikan bahwa 
soal yang diberikan hanya berjumlah 21. Jadi pertanyaan yang bakal diberikan hingga abjad U saja.  



 
 
Dan yang lebih menarik lagi adalah pilihan jawaban mengikuti format yang sama yaitu : 
a. Bunga  b. Perkakas  c. Burung  d. Kesenian  e. Binatang 
 
Artinya apa? Setelah semua huruf ditarik huruf awalnya saja, kita tak perlu hafalkan semua. Buat kalian 
yang cekatan dan teliti, pernah mikir gak kenapa huruf V dan X gak ada dalam daftar? Yang gak percaya 
coba buka lagi lembar soal dan cari huruf V, X dan W. Ketemu gak? Ya pastinya gak bakal nemu laaah.. 
wkwkw. 
Apalagi huruf W malah ada dua jenis. Nah inilah yang bikin kalian terkecoh teman-teman. Karena pada 
dasarnya ketiga huruf yaitu V-W-X gak pernah bakal ditanyakan dalam pertanyaan psikotes. So buang 
jauh-jauh tu huruf. 
 
Karena huruf setelah huruf U yaitu huruf V, W, X, Y dan Z tak perlu dihafalkan. Jadi hafalkan saja huruf 
yang berwarna merah sbb. 
 
BUNGA  : D, F, L, S, Y 
PERKAKAS : C, J, K, P, W 
BURUNG : E, I, T, N, W 
KESENIAN : A, G, O, Q, U 
BINATANG : B, H, R, Z, M. 
 
Nah, see? Sedikit lebih mudah kan buat menghapalnya? 
 

2. Nah teknik selanjutnya adalah jangan menjawab pertanyaan sesuai urut nomor soal, namun kerjakan 
sesuai urut pilihan jawaban.  
Maksudnya gini: Pilihan jawaban (a. Bunga), adalah untuk hafalan abjad kategori Bunga yaitu D, F, L, S, Y. 
So, tinggal cari aja nomor soal yang make awalan abjad tadi, dalam hal ini soal nomor 4 (D), 6 (F), 12 (L) 
dan 19 (S) kemudian pilih pilihan a.  
Overall, saya ringkas sbb : 
 
 Pilihan jawaban (a. Bunga)  Jawaban utk nomor   : 4 (D), 6 (F), 12 (L) dan 19 (S) 
 Pilihan jawaban (b. Perkakas)  Jawaban utk nomor  : 3 (C), 10 (J), 11 (K), 16 (P) 
 Pilihan jawaban (c. Burung)  Jawaban utk nomor  : 5 (E), 9 (I), 20 (T), 14 (N) 
 Pilihan jawaban (d. Kesenian)  Jawaban utk nomor  : 1 (A), 7 (G), 15 (O), 17 (Q), 21 (U) 
 Pilihan jawaban (e. Binatang)  Jawaban utk nomor  : 2 (B), 8 (H), 18 (R), 13 (M) 
 

3. Terakhir dan sangat paling penting di camkan adalah. No body is perfect. So, jangan jawab semua lembar 
jawaban dengan BENAR. Please ya please. Even seorang Albert Einstein yang honestly belum tau trick ini 
disuruh menjawab, he won’t be able to answer them perfectly correct. Jadi saran saya untuk yang terakhir 
adalah : kita boleh pinter dan smart, tapi ingat kita bisa jawab semua kan karna tau trick nya. So jangan 
CUMA jadi orang smart aja. Jadilah orang cerdik seperti kancil. Jangan jawab semua 100% benar. Karena 
akan jadi keganjalan bagi tim HRD nantinya. So, being smart (cerdas) is good, but being clever (cerdik) is 
more important. 

 
Nah looooh….. 
Simpel sekali bukan? Cuma butuh kurang dari 2 menit untuk menghapal kategori di atas. Bahkan penulis sendiri 
tidak pernah tahu kata - kata tersebut karena yang yang diingat cuma abjad awalnya saja. Setelah itu dengan 
pedenya penulis akan menutup lembar soal dan memandangi peserta lain yang sangat stress menghafal semua 
kata satu persatu. Dan di saat mereka sibuk mengingat - ingat kata sebelumnya saat menjawab soal, penulis hanya 
melakukan cara atau style di atas dan soal selesai terjawab dengan sempurna dalam waktu kurang dari 3 menit.  
Dan untuk ke dua kalinya, penulis akan menutup lembar jawaban dan melirik peserta lain yang semakin panik 
melihat kecepatan penulis menjawab semua soal. Hehehe.. 


