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1. Di San Jose California terdapat sebuat pabrik permen lollipop bernama Kendon Candies. Kendon 
Candies merupakan pabrik permen lollipop terbesar yang mampu menghasilkan 15.000 permen 
lollipop dalam sehari. Menurut Tom Kennedy, pemilik usaha tersebut, permen lollipop yang baik 
dihasilkan dari perpaduan 60% sirup jagung dan 40% gula kemudian dipanaskan pada suhu 310 
derajat fahrenheit dengan menggunakan termometer permen yang baik. Permen cair dari hasil 
pemanasan dalam boiler selanjutnya dituangkan di atas meja marmer. Proses ini disebut tempering 
guna menurunkan suhu masak permen cair. Setelah suhunya menurunkan, proses pemberian warna 
pun dapat dilakukan.  
 

Pernyataan-pernyataan di bawah ini merupakan fakta dari teks di atas, KECUALI ... 

(A) Kendon Candies merupakan nama pabrik permen lollipop. 
(B) Pabrik permen lollipop yang berada di San Jose California memproduksi 15.000 permen lollipop 

dalam sehari. 
(C) Menurut Tom Kennedy permen lollipop yang baik dihasilkan dari perpaduan 60% sirup jagung 

dan 40% gula kemudian dipanaskan pada suhu 310 derajat fahrenheit. 
(D) Permen cair dari hasil pemanasan dalam boiler dituangkan di atas meja marmer. 
(E) Tempering berguna untuk menurunkan suhu masak permen cair. 
 

2. Waduk Jatiluhur merupakan salah satu tempat wisata di Jawa Barat yang patut dikunjungi. Waduk 
Jatiluhur terletak di Kota Purwakarta dan berdekatan dengan Waduk Cirata. Waduk Jatilihur adalah 
sumber aliran Sungai Citarum yang bermuara di Tanjung Karawang, Laut Jawa. Waduk Jatiluhur pada 
awalnya dibangun untuk tujuan irigasi pertanian di  Karawang, Purwakarta, dan Cianjur. Jenis 
olahraga yang dilakukan di Waduk Jatiluhur adalah ski air, kano, dayung, perahu naga dan lain-lain. 
Berkat pembangunan yang intensif, Waduk Jatiluhur disulap menjadi tempat wisata di Jawa Barat 
yang indah dan menarik. 
 

Pernyataan berikut yang tidak relevan dengan maksud paragraf di atas adalah ... 

(A) Waduk Jatiluhur merupakan tempat wisata di Jawa Barat. 
(B) Waduk Jatiluhur berdekatan dengan Waduk Cirata. 
(C) Waduk Jatiluhur sumber aliran Sungai Citarum yang bermuara di Tanjung Karawang. 
(D) Waduk Jatiluhur dibangun bertujuan irigasi pertanian di  Karawang 
(E) Waduk Jatiluhur digunakan untuk olahraga ski air, kano, dayung, perahu naga dan lain-lain. 

 

 

Latihan Soal Seleksi Cpns 2013 

Bahasa Indonesia 

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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3. Manakah kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat efektif? 
(A) Bagi yang menyukai berlibur di daerah pegunungan, Gunung Salak merupakan tempat wisata di 

Jawa Barat yang dapat Anda pertimbangkan untuk dikunjungi. 
(B) Tempat wisata di Jawa Timur yang terdiri dari wisata religi, wisata pemandangan alam dan 

wisata budaya, dan wisata balai konservasi pelestarian fauna langka. 
(C) Kegagalan proyek itu karena perancangan yang tidak baik dan pengawasan yang kurang cermat. 
(D) Meskipun negara itu merupakan penghasil kapas nomor satu dunia, tetapi harga tekstilnya 

sangat tinggi. 
(E) Pendidikan antikorupsi akan segera di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun ajaran baru 

2012/2013. 
 

4. Seseorang akan mengembangkan karangan ilmiah yang bertema pembiasaan berperilaku tertib lalu 
lintas. Berdasarkan tema tersebut, kerangka isi karangan yang paling runtut berdasarkan pola 
deduktif adalah  
(A) pentingnya pembiasaan berperilaku  tertib lalu lintas, manfaat pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, 

bentuk pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, sasaran pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, 
langkah pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas  

(B) manfaat pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, pentingnya pembiasaan berperilaku  tertib lalu lintas, 
sasaran pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, langkah pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, 
bentuk pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas 

(C) pentingnya pembiasaan berperilaku  tertib lalu lintas, sasaran pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, 
manfaat pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, bentuk pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, 
langkah pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas 

(D) sasaran pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, manfaat pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, 
pentingnya pembiasaan berperilaku  tertib lalu lintas, bentuk pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, 
langkah pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas 

(E) bentuk pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, pentingnya pembiasaan berperilaku  tertib lalu lintas, 
langkah pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, sasaran pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, 
manfaat pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas 

 

5. Sebagai pemain lokal  PT Hartono Istana Teknologi diuntungkan karena lebih memahami kebutuhan 
konsumen dalam negeri. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan juga berdasarkan temuan-temuan di 
lapangan. Misalnya, untuk mengantisipasi musim hujan, Polytron menghadirkan teknologi Quickdry yang 
memungkinkan pakaian yang dicuci kering tanpa dijemur atau teknologi DC inverter  pada AC yang mampu 
menghemat konsumsi listrik hingga 62 persen. Dengan teknologi ini, ruangan menjadi dingin tanpa harus 
dibebani tagihan listrik yang membengkak. Ada lagi teknologi Magic Ball pada mesin cuci yang membuat 
hemat deterjen, air, dan listrik. Masih banyak lagi inovasi dan pengembangan produk yang dilakukan PT 
Hartono Istana Teknologi. Pada masa yang akan datang, perusahaan akan tetap menghasilkan inovasi dan 
pengembangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memajukan industri elektronik tanah air. 
 

Simpulan yang paling tepat untuk teks di atas adalah ... 

(A) PT Hartono Istana Teknologi diuntungkan karena lebih memahami kebutuhan konsumen dalam 
negeri. 

(B) Sebagai perusahaan lokal, PT Hartono Istana Teknologi  menyadari pentingnya untuk memahami 
keinginan konsumen. 

(C) PT Hartono Istana Teknologi  berhasil mengembangkan teknologi yang sesuai dengan keinginan 
masyarakat. 

(D) Dengan  teknologinya yang semakin canggih, Polytron bisa meraup keuntungan yang sangat 
besar. 

(E) Berkat penelitian dan pengembangannya, PT Hartono Istana Teknologi bisa memenuhi 
kebutuhan konsumen dan memajukan industri elektronik. 
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6. ... Kurikulum  akan berisi tentang materi khusus bagi peserta didik dalam menanamkan nilai antikorupsi. 
Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar,  mengatakan bahwa wacana 
mengenai pendidikan antikorupsi telah ada sejak 2010. Tahun ini merupakan saat yang tepat setelah semua 
persiapan selesai. 
Manakah kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik pada teks di atas? 

(A) Menurut Mendikbud, buruknya perilaku bangsa saat ini tidak lepas dari ketidakjujuran yang 
menggerogoti bangsa Indonesia hingga korupsi merajalela. 

(B) Pendidikan antikorupsi akan segera dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun 
ajaran baru 2012/2013. 

(C) Sekolah harus menjadi tempat pendidikan karakter untuk menyemaikan nilai-nilai kejujuran. 
(D) Pendidikan karakter yang bermuara pada pembentukan sikap antikorupsi tak pelak merupakan 

suatu keharusan mendesak. 
(E) Pembelajaran antikorupsi tidak semakin menambah beban siswa dalam proses belajar. 

 

7. Bencana banjir terjadi di mana-mana. Bencana banjir tidak hanya melanda daerah dataran rendah yang 
memang sudah menjadi langganan banjir, tetapi juga beberapa daerah di dataran tinggi pun dilanda musibah 
banjir. Kira-kira 20 tahun yang lalu, Bandung termasuk wilayah yang bebas banjir. Namun, apa yang terjadi 
sekarang? setiap musim hujan tiba dan terjadi hujan deras dalam beberapa jam, sudah bisa dipastikan banyak 
wilayah di Bandung yang tergenang banjir. Begitu juga,  dengan beberapa wilayah di Sulawesi yang akhir-akhir 
ini dilanda banjir bandang. Padahal,  Sulawesi termasuk wilayah dengan jumlah hutan yang tidak bisa dibilang 
sedikit. Pembalakan hutan secara liar, pembangunan wilayah yang tidak memperhatikan sistem drainase 
merupakan dua penyebab utama bencana banjir yang banyak terjadi belakangan ini. 
Paragraf di atas dikembangkan dengan menggunakan pola akibat sebab karena .... 

(A) Kalimat utamanya menyatakan hubungan akibat - sebab, sedangkan kalimat lainnya menyatakan 
akibat. 

(B) Kalimat utama menyatakan sebab, sedangkan kalimat penjelas menyatakan akibat. 
(C) Kalimat pertama menyatakan akibat, sedangkan kalimat lainnya menyatakan sebab. 
(D) Kalimat pertama, ketiga, dan kelima menyatakan sebab, sedangkan lainnya menyatakan akibat. 
(E) Kalimat pertama, ketiga, dan kelima menyatakan akibat, sedangkan lainnya menyatakan sebab. 

 

8. Dari informasi di media masa, setiap musim hujan tiba dan terjadi hujan deras dalam beberapa jam,  
dapat dilihat banyak wilayah Bandung yang tergenang banjir. 
 

Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat inti ... 

(A) Musim hujan terjadi. 
(B) Wilayah Bandung dilihat. 
(C) Wilayah Bandung tergenang. 
(D) Bandung tergenang. 
(E) Bandung banjir. 
 

9. Di samping pernak-pernik gadget yang semakin banyak saat ini, kita tidak hanya berposisi sebagai 
seseorang yang konsumtif terhadap perangkat gadget, tetapi juga menjadi cerdas dengan 
beradaptasi bersama teknologi. 
Pernyataan yang benar berkaitan dengan kalimat di atas adalah ... 

(A) Kalimat di atas dapat diubah menjadi kita bukan hanya berposisi sebagai seseorang yang 
konsumtif terhadap perangkat gadget, melainkan juga menjadi cerdas dengan beradaptasi 
bersama teknologi.  

(B) Kalimat di atas sama idenya dengan kita harus  berposisi sebagai seseorang yang konsumtif 
terhadap perangkat gadget dan  menjadi cerdas dengan beradaptasi bersama teknologi. 

(C) Kalimat di atas tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. 
(D) Yang menduduki fungsi keterangan cara  dalam kalimat di atas adalah dengan beradaptasi 

bersama teknologi. 
(E) Dengan arti atau maksud yang sama, kalimat di atas dapat diubah menjadi kita berposisi sebagai 

seseorang yang konsumtif terhadap perangkat gadget karena  menjadi cerdas dengan 
beradaptasi bersama teknologi. 
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10.  
Mata 

Pelajaran 
SMA 

A 
SMA 

B 
SMA 

C 
Rerata 

Matematika 

Bhs. Indonesia 

Bhs. Inggris 

55% 

45% 

75% 

65% 

58% 

50% 

75% 

56% 

73% 

65% 

53% 

66% 

 

Pernyataan yang paling sesuai dengan tabel di atas adalah .... 

(A) Urutan tingkat pencapaian kelulusan mata pelajaran dari yang terbesar ke yang terkecil SMA B 
sama dengan pada rerata. 

(B) Urutan tingkat pencapaian kelulusan mata pelajaran dari yang terbesar ke yang terkecil SMA A 
sama dengan pada rerata. 

(C) Urutan tingkat pencapaian kelulusan mata pelajaran dari yang terbesar ke yang terkecil SMA C 
sama dengan pada rerata. 

(D) Urutan Nilai mata pelajaran bahasa Indonesia lebih baik daripada bahasa Inggris.  
(E) Urutan tingkat pencapaian kelulusan mata pelajaran dari yang terkecil ke yang terbesar pada 

ketiga sekolah tidak ada yang sama. 
 

11. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan bahwa ternyata kita memiliki cara belajar 
dan berfikir yang berbeda-beda. Kita akan merasa lebih efektif dan lebih baik dengan menggunakan 
lebih banyak mendengarkan, tetapi orang lain merasa lebih baik dengan membaca dan bahkan ada 
yang merasa bahwa hasilnya akan optimal jika kita belajar langsung mempraktekkan apa yang akan 
dipelajari. Bagaimana cara kita belajar akan sangat mempengaruhi struktur otak kita. Hal inilah yang 
kemudian kita kenal sebagai Learning Style (Gaya Belajar). 
 

Bentukan kata yang tidak  tepat dalam paragraf tersebut adalah ... 

(A) mendengarkan  (D) menggunakan 
(B) mempengaruhi (E) mempraktekkan 
(C) membuktikan  

 

12. ... . Penggundulan hutan yang mengurangi penyerapan karbon oleh pohon menyebabkan emisi karbon 
bertambah sebesar 20%, dan mengubah iklim mikro lokal dan siklus hidraulogis sehingga mempengaruhi 
kesuburan tanah. Hutan yang menjadi paru-paru bumi kini tidak dapat berfungsi secara maksimal karena 
sudah sangat berkurangnya jumlah pohon yang ada. Jumlah pohon yang ada tidak dapat menyeimbangi 
banyaknya jumlah CO2 yang ada di bumi. 
 

Kalimat topik yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ... 

(A) Penggundulan hutan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. 
(B) Maraknnya penggundulan hutan salah satu penyebab pemanasan saat ini. 
(C) Daerah bagian utara di belahan bumi utara akan memanas lebih dahulu dari daerah-daerah 

lainnya. 
(D) Penggundulan hutan berakibat akan mencairnya gunung-gunung es dan daratan akan mengecil. 
(E) Pemanasan global yang terjadi saaat ini adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. 

 

13. Kerugian material dan korban jiwa belum bisa dipastikan karena situasi belum aman pasca 
pembumihangusan rumah warga dan guru-guru di Kampung Wandegobak, Distrik Mulia, Kabupaten 
PuncakJaya. 
Bentukan kata pembumihangusan pada kalimat di atas sama dengan bentukan kata .... 

(A) menganaktirikan 
(B) ketidaktahuan 
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(C) pengambinghitaman 
(D) memperdengarkan 
(E) menindaklanjuti 

 

14. Penulisan huruf kapital yang benar terdapat dalam kalimat ... 
(A) Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari ini jatuh persis 70 hari setelah 

perayaan Idul Fitri. 
(B) Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Briptu Eka Nurcholis tidak menyusupi demo BBM di Jalan 

Diponegoro, Jakpus, Kamis lalu. 
(C) Ketua Umum Partai golkar, Aburizal Bakrie, menyebut sebaiknya  menteri PKS diisi oleh kalangan 

Profesional. 
(D) Undang-Undang Organik itu merupakan Undang-Undang yang pembentukannya diperintahkan 

oleh Undang-Undang Dasar. 
(E) Pasukan Israel mulai mengusir sekelompok pemukim dari sebuah rumah yang disengketakan di 

Tepi Barat kota Hebron. 
 

15. Pola kalimat inti dari kalimat luas Iri hati bersumber dari pengalaman dan citra diri yang buruk, 
kurang kasih sayang, harga diri yang rendah, dan kemampuan diri yang kurang bahkan dapat juga 
disebabkan oleh trauma terhadap orang tertentu yang menimbulkan perasaan tidak senang atas 
orang tersebut. Sama dengan kalimat ... 
(A) Dengan menyimpan lemak dalam punuk yang tunggal atau ganda,  unta dapat melakukan 

perjalanan jarak jauh tanpa makan atau minum. 
(B) Peneliti China dan Australia menemukan spesies manusia yang berbeda dan hidup sampai belasan ribu 

tahun lalu di daratan China. 
(C) Kematian adalah sebuah takdir yang tidak bisa dihindari, bahkan tidak bisa diketahui kapan 

terjadinya, karena yang mengetahui umur seseorang hanyalah Tuhan.  
(D) Serangga kumbang tomcat memberikan manfaat bagi petani karena bisa dijadikan sebagai 

predator bagi hama wereng. 
(E) Detak jantung pada orang yang mengalami stres berbeda dengan orang yang dalam keadaan 

damai dan bersyukur. 
 


