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Mohon diperhatikan cara mempelajari latihan soal: 

1. Para peserta Cpns 2013 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 2013 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. Jawab: B 
Urutan kata yang paling tepat untuk melengkapi teks di atas adalah direnovasi, dijadikan, 
dikemukakan. 

2. Jawab: C 
Kata itu digunakan untuk menunjuk benda yang letaknya relatif jauh dari si pembicara yang 
berfungsi sebagai petunjuk benda, digunakan di muka kata benda (benda orang, benda hal, atau 
benda alat). 

kata itu merujuk pada kalimat sebelumnya yaitu Program Wajib Belajar 9 Tahun yang ditargetkan 
terancam gagal. 

 

3. Jawab: D 
Pernyataan yang paling sesuai dengan kedua teks tersebut adalah teks 1 waktu penyaluran dana BOS, 
sedangkan teks 2 penggunaan dana BOS. 

4. Jawab: B 
Kalimat yang tidak baku terdapat pada kalimat  Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan serta tinggi 
rendahnya kualitas suatu pendidikan yang ditentukan oleh guru seharusnya Berhasil atau tidaknya ...  (S)  
ditentukan (P) oleh guru (pel). 

Kata “yang “ mengubah fungsi predikat menjadi subjek. 

Pembahasan Latihan Soal 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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5. Jawab: A 
Kutipan adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam 
buku, majalah, surat kabar, atau dalam bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan. Mengutip ada 
dua cara, yaitu kutip tidak langsung dan langsung. Kutipan langsung adalah mengutip sesuai dengan 
sumber aslinya, artinya kalimat-kalimat tidak ada yang diubah.   Penulisan kutipan yang tepat untuk teks 
adalah  "Aliran romantik menggambarkan kenyataan hidup dengan penuh keindahan.” (Waluyo, 1991 : 32).  

6. Jawab: E 
Paragraf teks dimulai dari pernyataan yang bersifat umum dan disusun dengan uraian atau penjelasan 
khusus bersifat deduktif. Jadi, Pola paragraf pertama teks di atas adalah kalimat utama – kalimat penjelas – 
kalimat penjelas – kalimat penjelas – kalimat penjelas– kalimat penjelas. 

 

7. Jawab: C 
Kesalahan penggunaan ejaan terdapat pada kalimat Selain itu sebagai cerita pelipur lara ... . (2) dan 
...  bunga, sungai, tumbuhan, gunung, daun dan bulan yang didasarkan atas kepentingan 
memperindah kenyataan itu, seharusnya selain itu, ... dan bunga, sungai, tumbuhan, gunung, daun,  
dan bulan  tanda baca koma digunakan setelah konjungsi antar kalimat dan rincian. 

 

8. Jawab: B 
Rangkuman sering disebut juga ringkasan, yaitu bentuk ringkas dari suatu uraian atau pembicaraan 
Pada tulisan jenis rangkuman, urutan isi bagian demi bagian, dan sudut pandang (pendapat) 
pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Rangkuman teks di atas yang paling tepat adalah 
Syair romantik adalah  cerita sastra lama yang semula berbentuk lisan sebagai pelipur lara dengan  
bahasa yang puitis dengan aliran romantik yang melukiskan indahnya kehidupan.  

 

9. Jawab: D 
Gagasan utama bacaan adalah hal pokok yang diungkapkan dalam suatu paragraf. Gagasan utama 
merupakan pernyataan yang menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Gagasan pokok terdapat pada 
kalimat topik yang biasanya terletak di awal, diakhir, atau di tengah. Kalimat topik memiliki makna 
yang paling umum di antara yang lain. Gagasan utama paragraf ke-2 teks di atas adalah Orang yang 
berpikir secara analisis dalam memandang segala sesuatu lebih terperinci, spesifik, terorganisasi, 
dan teratur. 

 

10. Jawab: A 
Suntingan yang paling tepat untuk kalimat ke-2 paragraf pertama teks di atas adalah Dalam 
mengerjakan tugas yang dibebankan, ia akan melakukannya  secara teratur dari satu tahap ke tahap 
berikutnya. 

 

 


