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Perhatian: Untuk membuka files pembahasan dalam format pdf passwordnya adalah ujiancpns.com 

Mohon diperhatikan cara mempelajari latihan soal: 

1. Para peserta Cpns 2014 sebaiknya mencoba terlebih dahulu mengerjakan latihan soal. Lupakan 
dulu pembahasan yang kami buat. 

2. Selanjutnya untuk membantu menjawabnya buka buku-buku panduan mata pelajaran yang 
bersangkutan atau anda bisa pesan seabreg panduan Cpns 2014 di ujiancpns.com. 

3. Cocokkan jawaban saudara dengan pembahasan yang kami buat. 

4. Hitung perolehan skor hasil uji coba yang anda lakukan. 

5. Team ujiancpns.com mengucapkan selamat berlatih dan semoga sukses! Amin Ya Allah Ya Rabbal 
Alamin! 

 

1. Raja Kertanegara yang merupakan raja terbesar dari Kerajaan Singasari pada tahun 1275 melakukan Ekspedisi 
Pamalayu. Tujuan dari Eskpedisi Pamalayu tersebut adalah … 
(A) menjalin hubungan dengan Sriwijaya untuk menghadapi serangan Ku Bilai Khan 
(B) menjalin hubungan dengan Sriwijaya untuk menghadapi serangan Kerajaan Majapahit 
(C) menjalin hubungan dengan Sriwijaya untuk menghadapi serangan Kerajaan Bali 
(D) menjalin hubungan dengan Sriwijaya untuk menguasai Selat Malaka 
(E) menjalin hubungan dengan Sriwijaya untuk menguasai Selat Sunda 

 

2. Partai politik pertama yang menegaskan tentang nasionalisme Hindia dan menuntut kemerdekaan bagi Hindia 
Belanda adalah …. 
(A) Perhimpunan Indonesia 
(B) Indische Partij 
(C) Partai Nasional Indonesia 
(D) Gabungan Politik Indonesia 
(E) Partai Sarekat Islam Indonesia 

 
3. Kabinet Natsir (1950-1951) menghadapi perekonomian yang paling menguntungkan dibandingkan dengan 

kabinet lainnya di masa Demokrasi Liberal. Hal ini diakibatkan oleh …. 
(A) harga minyak dunia melambung tinggi 
(B) banyaknya bantuan dari negara-negara blok barat 
(C) diterimanya dana hibah dari IMF 
(D) blokade Indonesia oleh Belanda di buka 
(E) perang Korea meningkatkan pendapatan ekspor dan bea impor pemerintah 

Latihan Soal Cpns 2014 

Honorer K2 PPPK – Paket 1 

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

Kunjungi www. ujiancpns.com 

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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4. Artikel yang berjudul “Seandainya Saya Seorang Belanda” yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara (1913) dalam 
majalah De Express, mengakibatkan ketersinggungan pemerintah Kolonial Belanda, sehingga organisasi yang 
beliau pimpin dibubarkan oleh pemerintah. Organisasi tersebut adalah .... 
(A) Indische Partij 
(B) Budi Utomo 
(C) Sarekat Islam 
(D) Partai Nasional Indonesia 
(E) Perhimpunan Indonesia 

 

5. Salah satu hasil Konferensi Meja Bundar (1949) yang belum mencerminkan keutuhan wilayah Indonesia adalah 
masih adanya wilayah yang belum diserahkan oleh Belanda ke Indonesia, wilayah tersebut adalah .... 
(A) Kalimantan Utara  
(B) Irian Barat  
(C) Aceh 
(D) Maluku Selatan 
(E) Timor Timur 

 

6. Partai politik di Timor Timur yang bertujuan untuk berintegrasi dengan Indonesia adalah .... 
(A) Apodeti  
(B) UDT  
(C) Fretelin 
(D) Kota 
(E) Trabalista 

 

7. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim, hal ini didukung oleh di kuasanya Selat Malaka. Bukti bahwa 
Selat Malaka dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya adalah pada prasasti 
(A) Nalanda  
(B) Ligor 
(C) Telaga Batu 
(D) Kedukan Bukit 
(E) Talang Tuo 
 

8. Keinginan Belanda untuk menghapus pelaksanaan “Hak Tawan Karang” mengakibatkan terjadinya penolakan 
rakyat sehingga mengakibatkan terjadinya  
(A) Perang Paderi 
(B) Perang Pattimura 
(C) Perang Jagaraga 
(D) Perang Aceh 
(E) Perang Banjar 
 

9. Naskah proklamasi kemerdekaan disusun di rumah Laksamana Maeda, hal ini dikarenakan 
(A) menghindari terjadinya kecurigaan dari tentara Jepang yang di Indonesia bertugas untuk 

mempertahankan status quo 
(B) kemerdekaan yang telah dicapai Indonesia telah mendapat dukungan dari pemerintah Jepang 
(C) upaya Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur 

raya 
(D) mencari dukungan pemerintah Jepang supaya kemerdekaan Indonesia tidak digagalkan oleh Sekutu 
(E) kemerdekaan Indonesia merupakan hasil pertemuan antara wakil rakyat Indonesia dengan wakil 

pemerintah Jepang 
 

10. Partai politik di awal kemerdekaan mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah pemerintah 
mengeluarkan  
(A) Maklumat Pemerintah No X tanggal 14 Oktober 1945 
(B) Maklumat Pemerintah No X tanggal 16 Oktober 1945 
(C) Maklumat Pemerintah No X tanggal 3 November 1945 
(D) Maklumat Pemerintah No X tanggal 14 November 1945 
(E) Maklumat Pemerintah No X tanggal 16  November 1945 
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Untuk soal nomor 11 sampai dengan nomor 25, pilihlah pasangan kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik 
(...) pada awal dan akhir kalimat agar antarbagian kalimat tersebut memiliki analogi hubungan yang sama! 

 

11. ... berhubungan dengan MOBIL, sebagaimana REL berhubungan dengan ... 
(A) Sopir – kereta api 
(B) Sopir – masinis 
(C) Masinis – jalan raya 
(D) Jalan raya– kereta api 
(E) Ban – kereta api 
 

12. ... berhubungan dengan PANAS, sebagaimana ES berhubungan dengan ... 
(A) Kopi – teh 
(B) Api – dingin 
(C) Cuaca – minuman 
(D) Matahari – gula 
(E) Khatulistiwa – kutub 
 

13. …. berhubungan dengan LAUT, sebagaimana PETANI berhubungan dengan ... 
(A) Perahu – cangkul 
(B) Jaring – cangkul 
(C) Nelayan – padi 
(D) Ikan – padi 
(E) Nelayan – sawah 
 

14. …. berhubungan dengan TEPUNG, sebagaimana PAKAIAN berhubungan dengan ... 
(A) Timbangan – penampilan 
(B) Mentega – celana 
(C) Roti – kain 
(D) Pasar – toko 
(E) Adonan – ukuran 
 

 

15. …. berhubungan dengan DEKAN, sebagaimana SEKOLAH berhubungan dengan ... 
(A) Universitas – kepala sekolah 
(B) Dosen – guru 
(C) Fakultas – kepala sekolah 
(D) Mahasiswa – murid 
(E) Mahasiswa – guru 

 
16. …. berhubungan dengan ULAT, sebagaimana MADU berhubungan dengan ... 

(A) Gatal – manis 
(B) Kupu-kupu – lebah 
(C) Daun – bunga 
(D) Sutra – lebah 
(E) Merayap – cair 
 

17. …. berhubungan dengan PENA, sebagaimana DINDING berhubungan dengan ... 
(A) Kertas – kuas 
(B) Tinta – cat 
(C) Kertas – amplas 
(D) Pensil – bata 
(E) Tinta – tembok 
 

18. …. berhubungan dengan KOMUNIKASI, sebagaimana SEPEDA MOTOR berhubungan dengan ... 
(A) Radio – penumpang 
(B) Udara – jalan raya   
(C) Telepon – transportasi 
(D) Satelit – mobil 
(E) Transportasi – lintasan 
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19. …. berhubungan dengan LISTRIK, sebagaimana MOBIL berhubungan dengan ... 
(A) Energi – kendaraan 
(B) Komputer – bensin 
(C) Tegangan – kecepatan 
(D) Televisi – radio  
(E) Generator – batere 
 

20. …. berhubungan dengan APOTEK, sebagaimana PAKAIAN berhubungan dengan ... 
(A) Obat – baju 
(B) Resep – pola 
(C) Dokter – penjahit 
(D) Obat – butik 
(E) Rumah sakit – toko 
 

21. …. berhubungan dengan MIKROBA, sebagaimana TELESKOP berhubungan dengan ... 
(A) Penyakit – teropong 
(B) Kuman – bintang 
(C) Biologi – astronomi 
(D) Virus – alat optik 
(E) Mikroskop – bintang 
 

22. …. berhubungan dengan TINGGI, sebagaimana AIR berhubungan dengan ... 
(A) Rendah – panas 
(B) Pohon – es 
(C) Gunung – sungai 
(D) Menara – jernih 
(E) Jerapah – pendek 
 

23. …. berhubungan dengan BERAS, sebagaimana TAHU berhubungan dengan ... 
(A) Padi – tempe 
(B) Sawah – protein  
(C) Bubur – tempe 
(D) Karbohidrat – protein 
(E) Nasi – kedelai 

24. …. berhubungan dengan SENAPAN, sebagaimana PEBULUTANGKIS berhubungan dengan ... 
(A) Perang – piala 
(B) Pemburu – raket 
(C) Peluru – shuttlecock 
(D) Tembakan – latihan 
(E) Perang – pertandingan 
 

25. …. berhubungan dengan CUACA, sebagaimana PATOLOGI berhubungan dengan ... 
(A) Metrologi – pengobatan 
(B) Iklim – mikrobiologi 
(C) Awan – antropologi 
(D) Meteorologi – penyakit 
(E) Geofisika – pengobatan 

 

Untuk soal nomor 26 sampai dengan nomor 32, 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. 
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(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). 

 

26. 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. 
 

27. 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. 
 

28. 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 ... 

(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. 
 

29. 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. 
 

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

31. 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. 

 
32. 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 33 sampai dengan nomor 40, 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). 
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Gunakan teks A untuk menjawab soal nomor 33 sampai dengan nomor 35! 

 

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. 
 

33. 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 
 

34. 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 
 

35. 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 36 sampai dengan nomor 39! 

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. 

 

36.  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 
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(E) T menantang Q 
 

37. 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 
 

38.  Setelah dua pertandingan dimainkan, berapa jumlah maksimum pemain yang berubah peringkatnya terhadap 
peringkat awal? 
(A) 2 (D) 5 
(B) 3  (E) 6 
(C) 4  
 

39. Setelah sejumlah pertandingan, peringkat pemain dari tertinggi ke terendah adalah R, Q, P, U, S, T. Berapa 
jumlah minimum pertandingan yang dapat dimainkan?  
(A) 1 (D) 4 
(B) 2 (E) 5 
(C) 3  
 

 

Gunakan teks C untuk menjawab soal nomor 40 sampai dengan nomor 42! 

TEKS C 

Siswa kelas XI SMA Unggul berencana untuk mengadakan tour wisata ke lima kota yakni kota A, B, C, D, dan E 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Kota ketiga yang dikunjungi adalah A 
2. D dapat dikunjungi setelah tour ke kota A 
3. B dapat dikunjungi apabila sudah mengunjungi C atau E tetapi tidak keduanya. 

 

40. Urutan kota yang mungkin dikunjungi adalah ….  
(A) D-E-A-B-C (D) D-E-A-C-B 
(B) B-E-A-C-D (E) E-B-A-C-D 
(C) C-E-A-D-B 
 

41. Pernyataan berikut yang pasti benar  
(A) mengunjungi kota A sesudah kota C 
(B) D kota terakhir yang dikunjungi 
(C) mengunjungi B sebelum A 
(D) mengunjungi C sebelum E 
(E) C kota pertama yang dikunjungi 
 

42. Apabila C adalah kota terakhir yang dikunjungi, maka kota keempat yang dikunjungi adalah ... 
(A) D atau E (D) B 
(B) D atau B (E) D 
(C) E 

 

Untuk mengerjakan soal nomor 43 sampai dengan nomor 50, pilihlah bilangan paling tepat yang merupakan 
kelanjutan dari pola deretan bilangan pada setiap soal! 

43. 4, 4, 5, 6, 6, 8, 7, .… 
(A) 8 (D) 11 
(B) 9 (E) 12 
(C) 10 
 

44. 7, 6, 9, 12, 11, 18, .… 
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(A) 12 (D) 24 
(B) 13 (E) 30 
(C) 15 
 

45. 6, 48, 12, 24, 24, 12, 48, 6, .… 
(A) 3 (D) 24 
(B) 6 (E) 96 
(C) 12 
 

46. 13, 9, 5, 6, 14, 10, 6, 7, …. 
(A) 11 (D) 14 
(B) 12 (E) 15 
(C) 13 
 

47. 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77, .… 
(A) 100 (D) 95 
(B) 98 (E) 94 
(C) 96 
 

48. 132, 212, 312, 432, 572, 732, .… 
(A) 872 (D) 932 
(B) 892 (E) 952 
(C) 912 
 

49. 5, 6, 9, 7, 12, 9, 16, 10, 19, .…, .... 
(A) 12, 13 (D) 13, 28 
(B) 12, 23 (E) 23, 32 
(C) 13, 25 
 

50. 7, 4, 5, 9, 5, 6, 11, 6, 7, 13, 7, 8, .…, …. 
(A) 8, 13 (D) 15, 8 
(B) 9, 15 (E) 15, 9 
(C) 13, 7 


