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Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 15, tentukan simpulan yang tepat berdasarkan pernyataan-pernyataan 
yang tersedia pada setiap soal! 

 

Contoh: 

Semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman.  

Sebagian pengemudi memakai sarung tangan. 

 

Simpulan yang tepat adalah ... 

(A) semua pengemudi memakai sarung tangan dan tidak mengenakan sabuk pengaman. 
(B) semua pengemudi memakai sarung tangan dan mengenakan sabuk pengaman. 
(C) sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan tidak memakai sarung tangan. 
(D) sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman dan memakai sarung tangan. 
(E) sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman dan tidak memakai sarung tangan. 

 

Keterangan : 

Jawaban yang paling tepat adalah (C). 

 

1. Hari ini semua siswa TK Permata memakai sepatu berwarna hitam. 
Ani bukan siswa TK Permata yang hari ini memakai sepatu berwarna hitam. 

 

Simpulan yang tepat tentang Ani pada hari ini adalah ... 

(A) memakai sepatu yang tidak sama dengan siswa TK Permata. 
(B) memiliki kebiasaan yang sama dengan siswa TK Permata. 
(C) memakai sepatu yang ukurannya sama dengan siswa TK Permata. 
(D) memiliki sepatu yang sama dengan siswa TK Permata. 
(E) memakai sepatu yang warnanya sama dengan siswa TK Permata. 
 

2. Semua yang hadir di Gedung A adalah peserta Cpns 2013. 
Sebagian peserta Cpns 2013 memilih formasi Guru. 

Simpulan yang tepat tentang yang hadir di Gedung A … 

Latihan Soal Seleksi Cpns 2013 

Tes Intelegensi Umum 

Team ujiancpns.com memberikan pelatihan intensif Cpns, 
untuk yang serius belajar Cpns Jalur Honorer K2 dan Umum 
secara profesional: 

Kunjungi www. ujiancpns.com(sms 082317973538) 

Selain produk utama berupa prediksi soal, latihan soal per 
bidang, pembahasan, panduan teori, tips jitu menjawab 
soal TIU dan TWK, koleksi soal, simulasi, try out, juga 
menerbitkan produk tambahan berupa latihan soal Cpnsd 
untuk 34 Provinsi, 410 Kabupaten, 98 Kota dilengkapi 
dengan Pembahasan! 
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(A) semuanya peserta Cpns 2013 yang memilih bukan formasi Guru. 
(B) semua peserta Cpns 2013 yang memilih formasi Guru. 
(C) semua bukan peserta Cpns 2013 yang memilih formasi Guru. 
(D) sebagian peserta Cpns 2013 yang memilih bukan formasi Guru. 
(E) sebagian peserta Cpns 2013 yang memilih formasi Guru, sebagian lagi bukan peserta Cpns 2013. 

 

3. Semua peserta Cpns menempuh ujian tes kompetensi dasar. 
Sebagian peserta Cpns mengikuti ujian tes kompetensi bidang. 

Simpulan yang tepat adalah ... 

(A) semua peserta Cpns yang menempuh tes kompetensi dasar tidak mengikuti tes kompetensi bidang. 
(B) semua peserta Cpns yang mengikuti tes kompetensi bidang tidak menempuh tes kompetensi dasar. 
(C) semua peserta Cpns yang tidak mengikuti tes kompetensi bidang tidak menempuh tes kompetensi dasar. 
(D) sebagian peserta Cpns yang tidak mengikuti tes kompetensi bidang menempuh tes kompetensi dasar 
(F) sebagian peserta Cpns yang mengikuti ujian tes kompetensi bidang tidak menempuh tes kompetensi 

dasar. 
 

4. Semua anggota klub bola basket “Bandung Fivers” memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm. 
Agus adalah siswa ASVC COLLEGE Bandung yang memiliki tinggi badan 185 cm. 

 

Simpulan yang tepat adalah ... 

(A) Agus adalah anggota klub bola basket “Bandung Fivers”. 
(B) Agus bukan anggota klub bola basket “Bandung Fivers”. 
(C) Agus bercita-cita menjadi anggota klub bola basket “Bandung Fivers”. 
(D) Mungkin Agus bukan anggota klub bola basket “Bandung Fivers”. 
(E) Tidak mungkin Agus anggota klub bola basket “Bandung Fivers”. 

 
 

5. Semua binatang yang berkaki dua dan dapat terbang digolongkan sebagai binatang X. 
Gajah digolongkan sebagai binatang X. 

 

Simpulan yang tepat tentang gajah adalah ... 

(A) tidak berkaki dua. 
(B) tidak dapat terbang. 
(C) berkaki dua tetapi tidak dapat terbang. 
(D) berkaki dua dan dapat terbang. 
(E) berkaki empat dan tidak dapat terbang. 

 

6. Peserta seleksi pegawai baru mengikuti psikotes. 
Hamid tidak lulus seleksi pegawai baru. 

 

Simpulan yang tepat tentang Hamid adalah ... 

(A) tidak mengikuti psikotes dalam seleksi pegawai baru. 
(B) bukan perserta seleksi pegawai baru yang mengikuti psikotes. 
(C) peserta seleksi pegawai baru yang mengikuti tes bukan psikotes. 
(D) tidak mengikuti seleksi pegawai baru dan psikotes. 
(E) telah mengikuti psikotes dalam seleksi pegawai baru. 
 

7. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kambing adalah binatang yang 
berekor. Tidak semua binatang yang berekor memakan rumput.  
 

Simpulan yang tepat adalah ... 
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(A) Kambing memakan rumput. 
(B) Kambing tidak memakan rumput. 
(C) Kambing tidak mungkin mati. 
(D) Kambing akan mati. 
(E) Kambing adalah binatang berekor yang memakan rumput. 
 

8. Semua atlet renang pandai berenang. 
Andi bukan atlet renang. 

 

Simpulan yang tepat adalah ... 

(A) Andi pandai berenang. 
(B) Andi tidak pandai berenang. 
(C) Andi mungkin pandai berenang. 
(D) Andi atlet tinju. 
(E) Andi adalah pelatih renang. 
 

9. Lulusan SMA semua program dapat memilih Program Studi Pendidikan Dokter UNPAD dalam SELEKSI PTN. 
Sebagian besar yang lulus pada Program Studi Pendidikan Dokter UNPAD berasal dari program IPA. Siska 
adalah lulus SMA program IPS. Siska lulus SELEKSI PTN dan diterima di UNPAD. 

 

Simpulan yang tepat adalah ...  

(A) Siska lulus pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UNPAD.  
(B) Mungkin Siska tidak diterima pada salah satu program studi di UNPAD. 
(C) Tidak mungkin Siska diterima di Program Studi Sastra Arab UNPAD.   
(D) Tidak mungkin Siska diterima di Program Studi Pendidikan Dokter UNPAD. 
(E) Mungkin Siska diterima di Program Studi Pendidikan Dokter UNPAD. 
 

10. Semua pengendara sepeda motor menggunakan helm. 
Sebagian helm berlabel SNI. 

Simpulan yang tepat adalah ... 

(A) Semua pengendara sepeda motor menggunakan helm berlabel SNI. 
(B) Sebagian pengendara sepeda motor menggunakan helm berlabel SNI. 
(C) Ada pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm. 
(D) Semua pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm berlabel SNI. 
(E) Sebagian pengendara sepeda motor mengenakan helm. 
 

11. Setiap hari Sabtu Pak Ajat selalu pergi ke tempat pemancingan ikan. 
Tidak setiap pergi ke pemancingan ikan Pak Ajat ditemani anak sulungnya. 

Simpulan yang tepat tentang kegiatan Pak Ajat di hari Sabtu, adalah ... 

(A) selalu pergi ke tempat pemancingan ikan, baik bersama anak sulungnya maupun tidak. 
(B) selalu pergi ke tempat pemancingan ikan tidak bersama anak sulungnya. 
(C) selalu pergi ke tempat pemancingan ikan bersama anak sulungnya. 
(D) tidak selalu pergi ke tempat pemancingan ikan kecuali bersama anak sulungnya. 
(E) tidak selalu pergi ke tempat pemancingan ikan kecuali tidak bersama anak sulungnya. 

 
12. Semua calon peserta seleksi Cpns giat belajar. 

Sebagian calon peserta seleksi Cpns mengikuti bimbingan belajar di ASVC College. 

Simpulan yang tepat adalah ... 

(A) semua calon peserta seleksi Cpns yang giat belajar, tidak mengikuti bimbingan belajar di ASVC College. 
(B) semua calon peserta seleksi Cpns yang giat belajar, mengikuti bimbingan belajar di ASVC College. 
(C) semua calon peserta seleksi Cpns yang tidak giat belajar, tidak mengikuti bimbingan belajar di ASVC 

College. 
(D) sebagian calon peserta seleksi Cpns yang tidak giat belajar, mengikuti bimbingan belajar di ASVC College. 
(E) sebagian calon peserta seleksi Cpns yang giat belajar, tidak mengikuti bimbingan belajar di ASVC College. 
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13. Vicky adalah lulusan Unpad Bandung. Vicky akan mengikuti seleksi Cpns 2013. Banyak di antara para peserta 
yang akan mengikuti seleksi Cpns 2013 malas belajar. Budi adalah teman Vicky. 
Simpulan yang tepat adalah …  

(A) Vicky malas belajar. 
(B) Budi malas belajar. 
(C) Budi mungkin akan mengikuti seleksi Cpns 2013. 
(D) Semua teman Budi rajin. 
(E) Semua teman Vicky malas. 
 

14. Pada semester kedua, pelajaran kimia akan dimasukkan ke dalam jadwal jika pelajaran fisika dimasukkan ke 
dalam jadwal. Pelajaran biologi dimasukkan ke dalam jadwal jika pelajaran fisika dimasukkan.  
 

Simpulan yang tepat adalah ... 

(A) Jika pelajaran fisika dimasukkan ke dalam jadwal, maka pelajaran kimia dimasukkan ke dalam jadwal. 
(B) Jika pelajaran fisika tidak dimasukkan ke dalam jadwal belum tentu pelajaran biologi tidak dimasukkan ke 

dalam jadwal. 
(C) Jika pelajaran biologi dimasukkan jadwal, maka pelajaran kimia juga dimasukkan. 
(D) Jika pelajaran kimia dimasukkan ke dalam jadwal, maka pelajaran fisika dimasukkan ke dalam jadwal. 
(E) Pelajaran biologi dimasukkan dalam jadwal, tetapi pelajaran fisika tidak dimasukkan. 

 
15. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. 

Sebagian ketua RW menjadi pengurus koperasi. 

Simpulan yang tepat adalah ... 

(A) Ketua RW berjiwa sosial. 
(B) Semua orang yang pernah menjadi ketua RW adalah pengurus koperasi. 
(C) Sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RW. 
(D) Sebagian ketua RW harusnya berjiwa sosial. 
(E) Ketua RW dan pengurus koperasi sama-sama berjiwa sosial. 
 
 

Untuk mengerjakan soal nomor 16 sampai dengan nomor 20, tentukan simpulan yang tepat berdasarkan fakta atau 
informasi yang disajikan setiap teks! 

 

Contoh: 

TEKS 

Enam orang pelari, yakni J, K, L, M, N, dan O mengikuti satu seri balapan dengan hasil sebagai berikut. 

(1) J selalu menyelesaikan balapan di depan N, tetapi di belakang O. 
(2) K selalu menyelesaikan balapan di depan L, tetapi di belakang O. 
(3) M selalu menyelesaikan balapan di depan L, tetapi di belakang J. 
 

Urutan pemenang dalam balapan tersebut adalah ... 

(A) O, J, K, L, M, N. 
(B) O, J, K, M, L, N. 
(C) O, J, M, N, L, K. 
(D) O, M, J, N, K, L. 
(E) M, L, J, O, K, N. 

 

Keterangan: 

Jawaban yang paling tepat adalah (B). 

 



 

5 Copyright© ujiannasional.org all rights reserved 

 

Gunakan teks A untuk menjawab soal nomor 16 sampai dengan nomor 18! 

TEKS A 

Andi, Budi, Cindi, Dodi, dan Edi sedang berlari bersama-sama mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang 
dengan panjang 80 m dan lebar 45 m. Mereka mulai berlari pada pukul 06.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Karena merupakan satu-satunya perempuan, Cindi tidak mau berlari di depan teman-temannya yang laki-laki. 
(2) Dodi berlari tepat di depan Cindi. 
(3) Andi tidak mau berlari di posisi paling depan. 
(4) Edi tidak mau berlari di belakang Andi. 
 

16. Urutan posisi lari yang mungkin dari yang paling belakang ke yang paling depan adalah ... 
(A) C-D-E-A-B 
(B) B-C-D-A-E 
(C) C-D-A-B-E 
(D) C-D-B-E-A 
(E) D-C-A-E-B 
 

17. Jika posisi lari A bukan di tengah-tengah temannya yang lain, maka pernyataan berikut yang tidak benar adalah 
... 
(A) E berada di posisi paling depan 
(B) B berada di posisi ketiga 
(C) A berada tepat di depan B 
(D) D berada tepat di belakang A 
(E) terdapat dua orang yang berlari di antara C dan A 
 

18. Jika    mereka   berlari   dengan   laju   rata-rata   4 km/jam, maka sampai pukul 06.30 WIB mereka telah 
mengelilingi lapangan sebanyak … putaran 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 8 
(D) 10 
(E) 12 

 

Gunakan teks B untuk menjawab soal nomor 19 sampai dengan nomor 20! 

TEKS B. 

Sebuah grup badminton yang mempunyai 6 orang pemain yaitu: P, Q, R, S, T, dan U akan mengadakan sebuah 
turnamen. Aturan pertandingan dalam turnamen tersebut ditetapkan sebagai berikut: 

I. Seorang pemain akan menantang pemain lain jika dan hanya jika pemain tersebut berada satu atau dua 
tingkat di atasnya. 

II. Jika seorang pemain menang dalam pertandingan menantang pemain satu tingkat di atasnya maka ranking 
kedua pemain tersebut langsung ditukar. 

III. Jika seorang pemain menang dalam pertandingan menantang pemain dua tingkat di atasnya, peringkatnya 
akan naik dua tingkat dan pemain yang kalah serta pemain peringkat di bawah yang kalah akan turun masing-
masing satu tingkat. 

IV. Jika pemain tersebut (pada III) kalah, pemain tersebut dan pemain satu tingkat di bawahnya akan bertukar 
peringkat, jika tidak ada lagi ranking di bawahnya yang dapat ditukar maka pemain yang kalah akan 
ditempatkan di ranking terakhir. 

V. Ranking awal dari peringkat teratas adalah sebagai berikut: P, Q, R, S, T, dan U. 
VI. Hanya ada satu permainan dalam saat yang sama. 

 

19.  Mana dari pertandingan tersebut di bawah ini yang mungkin dilaksanakan pada awal turnamen? 
(A) P menantang Q 
(B) Q menantang R 
(C) R menantang P 
(D) S menantang P 
(E) T menantang Q 
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20. Setelah dua pertandingan, manakah dari susunan peringkat berikut yang tidak mungkin?  
(A) Q, P, S, R, U, T 
(B) P, R, Q, T, S, U 
(C) P, R, Q, S, U, T  
(D) R, P, Q, U, S, T 
(E) P, Q, S, R, U, T 
 


