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KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN UJIAN CPNS

SOAL  CPNS
BAHASA INDONESIA

Petunjuk!
Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Lingkarilah salah satu kata turunan pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap ditulis
sesuai dengan kaidah ejaan resmi.
a. Dwi fungsi
b. Antar bangsa
c. Tanggung jawab
d. Ketidak-adilan
e. Terus menerus

2. Lingkarilah salah satu kata serapan pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap ditulis
sesuai dengan kaidah ejaan resmi.
a. Analisa
b. Produktivitas
c. Aktip
d. Anarkhi
e. Metoda

3. Lingkarilah salah satu kata depan pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap ditulis
sesuai dengan kaidah ejaan resmi.
a. Dibawah tekanan
b. Disamping itu
c. Kemana saja
d. Dimana saja
e. Ke sana kemari

4. Lingkarilah salah satu partikel pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap ditulis
sesuai dengan kaidah ejaan resmi.
a. Jika kamu pergi, akupun pergi
b. Adapun saya ini disuruh juga olehnya meminta bantuan
c. Engkau-lah yang bertanggungjawab
d. Bagaimana-kah cara menganalisisnya
e. Adapun usulnya patut dihargai

5. Lingkarilah salah satu angka dan lambang bilangan pada a, b, c, d, dan e yang
anda anggap ditulis sesuai dengan kaidah ejaan resmi.
a. (Rp. 5.000.000,-) limaratus ribu rupiah
b. (Rp. 500.000,-) lima ratus ribu rupiah
c. (Rp. 500.000,-) limaratusribu rupiah
d. (Rp. 500.000,-) limaratus ribu rupiah
e. (Rp. 500.000,-) limaratusribu rupiah
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6. Lingkarilah salah satu singkatan nama gelar pada a, b, c, d, dan e yang anda
anggap ditulis sesuai dengan kaidah ejaan resmi.
a. Haryati, SS
b. Abdul Hadi, SH
c. Muladi, S.H
d. Budiono, Ma
e. Dr. Mutia, MSc.

7. Lingkarilah salah satu kalimat majemuk pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap
ditulis sesuai dengan kaidah ejaan resmi.
a. Kita akan berhasil dalam ujian, jika kita belajar sungguh-sungguh
b. Karena bekerja keras, dia berhasil mencapai cita-citanya
c. Dia menyatakan, bahwa matematika itu indah
d. Saya tidak tahu apakah usulnya diterima
e. Banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa dia tutupmulut terus

8. Lingkarilah salah satu rangkaian kalimat dengan ungkapan penghubung
antarkalimat pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap ditulis sesuai dengan kaidah
ejaan resmi.
a. Masalah kebahasaan di Indonesia sangat rumit, karena itu pengelolaannya

perlu dilakukan sungguh-sungguh dan berencana.
b. Masalah kebahasaan di Indonesia sangat rumit, karena itu, pengelolaannya

perlu dilakukan sungguh-sungguh dan berencana.
c. Masalah kebahasaan di Indonesia sangat rumit. Karena itu, pengelolaannya

perlu dilakukan sungguh-sungguh dan berencana.
d. Usahanya jatuh. Meskipun demikian ia tidak berputus asa.
e. Segala sesuatunya telah dipertimbangkan. Jadi kita tidak perlu khawatir kalah.

9. Lingkarilah salah satu kalimat pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap ditulis
sesuai dengan kaidah ejaan resmi.
a. Ciri pemimpin yang baik adalah : menegakkan kebenaran, dapat dipercaya,

mengajak berbuat baik, dan cerdas.
b. Ciri pemimpin yang baik adalah sebagai berikut: menegakkan kebenaran,

dapat dipercaya, mengajak berbuat baik, dan cerdas.
c. Pedagang itu menjual: bunga nggrek, mawar, dan melati.
d. Barang elektronik yang dibelinya adalah: radio, televise, dan kulkas.
e. Dia berusaha menumbuhkan sikap: kritis, kreatif, dan terbuka anak didiknya.

10. Lingkarilah salah satu kata pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap sebagai kata
baku.
a. Berjoang
b. Menyuci
c. Mengetrapkan
d. Menerapkan
e. Terakhir
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11. Lingkarilah salah satu kata pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap sebagai kata
yang digunakan secara khusus.
a. Dapat
b. Mampu
c. Becus
d. Cakap
e. Bisa

12. Lingkarilah salah satu kata pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap sebagai istilah
a. Zat
b. Asam
c. Zat asam
d. Air
e. Asam garam

13. Lingkarilah salah satu ungkapan pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap sebagai
idiom.
a. Laut biru
b. Kuda hitam
c. Salah arus
d. Cantik jelita
e. Ruang kerja

14. Lingkarilah salah satu kata pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap tidak termasuk
hiponim.
a. Kucing
b. Kambing
c. Hewan
d. Anjing
e. Kelinci

15. Lingkarilah salah satu kalimat yang menggunakan kata berimbuhan bergaris
bawah pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap betul.
a. Dia memperingati anaknya untuk menghindari minuman alkohol.
b. Ayahku menyintai musik klasik.
c. Tim itu sudah kumpulkan data mengenai kecurangan dalam pemilihan umum.
d. Apakah sudah kamu peringatkan mereka untuk tidak merokok di ruang

siding?
e. Siapa yang berani katakan bahwa dia itu koruptor?

16. Lingkarilah salah satu kalimat yang menggunakan kata berimbuhan bergaris
bawah pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap betul.
a. Dia menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan itu

dilakukan dengan hati-hati.
b. Mereka harus berlatih bermain bola. Latihan itu dilakukan dua kali seminggu.
c. MPR menyusun garis besar haluan negara, dan susunnya harus berdasarkan

Undang-Undang Dasar 1945.
d. Kita dapat mengamati butir darah merah dengan jelas jika amatan itu

dilakukan dengan mikroskop.
e. Penyair itu melukiskan tanah kelahirannya, tetapi lukisan itu kurang

mengesankan.
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17. Lingkarilah salah satu kalimat pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap tidak
menggunakan kata mubazir.
a. Hasil pekerjaannya sangat baik sekali.
b. Pertemuan itu membahas mengenai agenda reformasi kehidupan berbangsa

dan bernegara.
c. Mengapa kita terus menerus berdekat mengenai politik?
d. Banyak para guru yang mengungsi dari Timor Timur karena tidak tahan

mengalami intimidasi.
e. Perbuatan daripada para pemain sepakbola itu mencemarkan nama baik

bangsa.
18. Lingkarilah salah satu kalimat pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap betul

sebagai hasil penggabungan dua kalimat berikut.
Dia mabuk…Dia banyak minum alkohol
a. Dia mabuk jika dia banyak minuman alkohol.
b. Dia mabuk dan dia banyak minuman alkohol.
c. Dia mabuk karena banyak minuman alkohol.
d. Dia mabuk ketika banyak minuman alkohol.
e. Dia mabuk kalau dia banyak minuman alkohol.

19. Lingkarilah salah satu kalimat pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap
menggunakan kata atau struktur kalimat dengan betul.
a. Kecuali harus menjalani hukuman, dia juga harus membayar biaya perkara.
b. Dalam pelaksanaan pemilihan umum harus jujur dan adil.
c. Setiap perjuangan merebut kemerdekaan diperlukan pengorbanan.
d. Dia bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya.
e. Untuk membangun gedung perkantoran itu memerlukan dan yang tidak

sedikit.
20. Lingkarilah salah satu kata pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap tepat untuk

melengkapi kalimat berikut.
Kita harus ….kritik dengan lapang dada.
a. Menjawab
b. Menanggapi
c. Menerima
d. Mengomentari
e. Menanggap

21. Lingkarilah salah satu kalimat pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap efektif
digunakan dalam berbahasa.
a. “Bagaimana perasaan Anda ketika dilantik sebagai presiden?” tanya seorang

pengawalnya.
b. Siapa pun yang memalsukan uang, ia harus dihukum.
c. Dia berpendapat bahwa kesejahteraan pegawai negeri tidak ditingkatkan,

kolusi dan korupsi akan terus merajalela.
d. Menurut pendapatnya, kolusi dan korupsi akan terus merajalela jika

kesejahteraan pegawai negeri tidak ditingkatkan.
e. Dia lebih pandai menulis berita daripada sajak.
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22. Lingkarilah salah satu kalimat atau rangkaian kalimat pada a, b, c, d, dan e yang
anda anggap mengungkapkan penalaran yang tepat.
a. Karena banyak remaja cepat menikah, pernikahan mereka sering berakhir

dengan perceraian karena mereka belum matang untuk berkeluarga.
b. Banyak remaja cepat menikah dan pernikahan mereka sering berakhir dengan

perceraian karena mereka belum matang untuk berkeluarga.
c. Banyak remaja cepat menikah dan pernikahan mereka sering berakhir dengan

perceraian karena mereka belum matang untuk berkeluarga.
d. Banyak remaja cepat menikah. Karena itu, pernikahan mereka sering berakhir

dengan perceraian. Mereka belum matang untuk berkeluarga.
e. Karena banyak remaja belum matang untuk berkeluarga , mereka cepat

menikah dan pernikahan mereka sering berakhir dengan perceraian.
23. Lingkarilah salah satu peribahasa pada a, b, c, d, dan e yang anda anggap lazim

dikatakan mengenai seseorang yang kurang bersyukur dengan apa yang telah
dimilikinya.
a. Menepuk air dulang, terpercik muka sendiri.
b. Air cucuran atap jatuh ke pelimbahan juga.
c. Mengharapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan.
d. Besar pasak daripada tiang.
e. Bintang di langit boleh dibilang, orang di muka tak sadar.

24. Bacalah cuplikan cerita pendek berikut, kemudian lingkarilah salah satu
tafsirannya pada a, b, c, d, dan e yang Anda anggap tepat.
Di dalam SD Jalan Harapan suasana sudah ramai. Di depan berdiri sebuah
panggung pertunjukkan, di sampingnya berderet-deret stand-stand, rupanya ada
semacam bazat berlangsung. Kemudian ada barisan kanak-kanak berbaju putih-
putih, berkaus kaki putih, dan bersepatu hitam. Nampak orang-orang tua murid,
guru-guru, teman-teman, dan pejabat-pejabat pemerintahan dengan nyonya
mereka. Regu suling memainkan lagu “Tek kotek-kotek”. Rego koor kanak-kanak
itu pun menyanyikan:
 Rong Garong Garong Garong
 Bapak saya jadi garong
 Paman saya juga jadi garong
 Semuanya jadi garong
 Hei!
 Rong Garong Garong Garong
Pengantar acara memutuskan lagu itu, dan berkata di depan mikrifon bahwa acara
akan dimulai, peragaan dan bazaar akan dibuka dengan resmi. Dia minta hadirin
berdiri karena lagu kebangsaan akan dinyanyikan kanak-kanak SD Jalan Harapan.
Koor itu diiringi regu suling drumband:
 Indonesia tanahnya garong
 Tanah tumpahnya garong
 Disanalah aku menggarong
 Jadi garong ibuku….
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a. Cuplikan itu mengungkapkan peristiwa factual yang terjadi dalam suatu
panggung pertunjukkan pada bazaar di SD Jalan Harapan

b. Cuplikan itu mengungkapkan nada amanat pengarangnya secara eksplisit
mengenai kezaliman di tanah air

c. Cuplika itu, dengan memperagakan perbuatan tokoh dan latar tertentu,
mengungkapkan iluasi realitas yang mungkin terjadi dalam kenyataan hidup
sebenarnya mengenai kezaliman di tanah air

d. Selain tafsiran pada c, cuplikan itu juga menyiratkan nada cemooh dan anti
kezaliman yang mungkin dilakukan oleh siapapun

e. Selain tafsiran pada c, juga tafsiran pada b
25. Bacalah sajak berikut, kemudian lingkarilah salah satu tafsiran pada a, b, c, d, dan

e yang Anda anggap tepat.
NANTI,NANTIKANLAH!

Rumput kering kemuning
Terhampar luas
Gemetar tampak hawa panas
Atas padang sunyi
Ah, rumput, akarmu jangan turut mongering;
Jangan mati kaku di tanah terbaring
Nanti, nantikanlah!
Dengan sabar
Sampai hujan turun membasahi bumi
  (Walujati)

a. Sajak itu melukiskan secara faktual rumput kering kekuning-kuningan yang
terhampar luas di padang sunyi ketika terik matahari

b. Sajak itu mengungkapkan harapan agar akar rumput itu tidak ikut kering dan
mati

c. Sajak itu mengungkapkan harapan agar rumput itu tetap hidup sampai hujan
turun

d. Sajak itu melambangkan keyakinan bahwa kezaliman tidak dapat
memusnahkan rakyat apabila daya hidup, tekad, dan semangat rakyat tetap
kuat berkat rahmat Tuhan

e. Tafsiran pada c dan d
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PEMBAHASAN
1. A.  Dwi fungsi
2. B.  Produktivitas
3. A.  Dibawah tekanan
4. E.   Adapun usulnya patut dihargai
5. B.  (Rp. 500.000,-) lima ratus ribu rupiah
6. C.  Muladi, S.H
7. A.  Kita akan berhasil dalam ujian, jika kita belajar sungguh-sungguh
8. A.  Masalah kebahasaan di Indonesia sangat rumit, karena itu pengelolaannya

perlu dilakukan sungguh-sungguh dan berencana.
9. B. Ciri pemimpin yang baik adalah sebagai berikut: menegakkan kebenaran, dapat

dipercaya, mengajak berbuat baik, dan cerdas.
10. D. Menerapkan
11. B. Mampu
12. E.  Asam garam
13. C.  Salah arus
14. C.  Hewan
15. B.  Ayahku menyintai musik klasik.
16. E.  Penyair itu melukiskan tanah kelahirannya, tetapi lukisan itu kurang

mengesankan.
17. B.  Pertemuan itu membahas mengenai agenda reformasi kehidupan berbangsa

dan bernegara.
18. C.   Dia mabuk karena banyak minuman alkohol.
19. D.  Dia bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya.
20. C.   Menerima
21. E.   Dia lebih pandai menulis berita daripada sajak.
22. C.  Banyak remaja cepat menikah dan pernikahan mereka sering berakhir dengan

perceraian karena mereka belum matang untuk berkeluarga.
23. C.  Mengharapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan.
24. D.  Selain tafsiran pada c, cuplikan itu juga menyiratkan nada cemooh dan anti

kezaliman yang mungkin dilakukan oleh siapapun
25. D.  Sajak itu melambangkan keyakinan bahwa kezaliman tidak dapat

memusnahkan rakyat apabila daya hidup, tekad, dan semangat rakyat tetap kuat
berkat rahmat Tuhan
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