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Kata Pengantar 

 

Untuk mencapai kesuksesan harus disertai dengan kerja keras. Selain hal itu, kunci 

utamanya adalah mempersiapkan seoptimal mungkin potensi yang dimiliki. Sukses bukan 

hanya bertumpu kepada hal-hal yang dapat dilakukan atau kepada hasil yang diperoleh. Lebih 

dari itu, kepercayaan atas kemampuan diri sendiri juga menentukan kesuksesan yang ingin 

dicapai. Seperti halnya pada saat mengikuti Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi 

Guru (UKMPPG). 

Buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu para peserta PPG menghadapi 

UKMPPG yang sering menjadi ujian berat untuk penyelesaian studi dalam rangka 

menyelesaikan program PPG dan mendapatkan gelar sebagai guru professional. Dalam buku 

ini terdapat beberapa bagian, yaitu : 

 Kisi-kisi UKMPPG Prodi PGSD tahun 2017 

 Bank soal pedagogik 

 Bank soal professional 

 Kunci jawaban pedagogik 

 Kunci jawaban professional 

 Soal try out nasional  PPG PGSD tahun 2017 

Besar harapan kami agar buku ini dapat bermanfaat bagi adik-adik PPG Prodi PGSD 

angkatan selanjutnya untuk menghadapi UKMPPG. Semoga kita dapat bersama-sama 

menjadi guru profesional yang akan menciptakan generasi emas Indonesia yang cemerlang, 

amin. 

 

 

Tondano, Desember 2017 

  Penyusun 
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PRAKATA 

Sesungguhnya rencana terbaik hanya rencana-Nya, maka hanya syukur yang 

sepatutnya terpanjatkan kepada zat penyempurna rencana atas terpilihnya kita semua untuk 

menjalankan satu amanah baru yang diberikan. Amanah menjadi salah satu penerima 

beasiswa pendidikan profesi guru (PPG) lewat jalur SM-3T yang bukan hanya sepuluh atau 

seratus peserta melainkan kita merupakan salah satu dari kumpulan kurang lebih tiga ribu 

orang yang tercover dalam program SM-3T dan PPG di bawah naungan kemenristek  dikti.  

Solawat semoga tersampaikan kepada kekasih-Nya nabi besar Muhammad SAW. Manusia 

yang menjadi panutan umat di dunia, yang dimana setiap perkataanya, perbuatanya akan  

mengantarkan setiap umat yang mengikuti ajaranya, untuk bersama-sama merasakan 

nikmatnya syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. 

Lima buku kenangan yang masing-masing kami beri judul  “Struktur dan Proker PPG 

Unima V, Bank soal dan TO UP UKMPPG, PPG Adventure, Kenangan PPG dan Do‟a 

Harian” ini adalah karya kecil kami yang dikemas dalam bentuk buku, dimana kelima buku 

ini disusun oleh satu tim inti dan dan empat divisi dalam masa kepengurusan PPG, yaitu  tim 

inti dengan Proker PPG Unimanya, divisi akademik dengan buku Bank soal dan TO UP 

UKMPPG nya, divisi ekskul  dengan kenanngan PPG, divisi kerohanian dengan karyanya 

do‟a harian dan divisi eduwisata dengan karyanya yaitu  PPG Adventure. Buku ini akan 

menjadi saksi bisu untuk mengenang  perjuangan kami selama mengikuti program PPG. 

Selain itu juga buku ini bisa menjadi bekal sebagai referensi adik-adik tingkat  untuk lebih 

sukses dalam mengikuti prgram PPG. Harapan terbesar kami semoga kehadiran buku ini 

dapat memberikan kebermanfaatan khususnya bagi kami dan umumnya bagi adik-adik kelas 

kami yang akan berjuang dalam menjalankan pendidikan profesi guru  guna  menjadi guru 

profesional yang siap ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.  

 

Salam pendidikan. 

Profesi guru! Profesional. 

 

Lurah PPG SM-3T V UNIMA 

 

 

Suhendi, S.Pd 
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KISI-KISI SOAL UJI PENGETAHUAN 

UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI 

GURU MATA UJI : PGSD 

 
Kompetensi Pedagogik 

 

Capaian Pembelajaran Indikator Esensial 

Menguasai teori aplikasi pedagogik 
(techno-pedagogical content 
knowledge (TPACK)) minimal teori 
belajar, evaluasi proses dan hasil 

belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip 

pembelajaran bidang SD yang bersifat 
mendidik; 

  Menjelaskan ruang lingkup dan tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia 
  Mengidentifikasi peranan penting pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SD 

Mampu merencanakan pembelajaran 

yang mendidik sesuai dengan 
karakteristik pembelajaran mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di SD, 
meliputi: 

1)  merumuskan indikator 

kompetensi dan capaian 

pembelajaran berdasarkan KD. 
2)  menetapkan materi, proses, 

sumber, media, penilaian, dan 
evaluasi pembelajaran Bahasa 

Indonesia; dan 
3)  menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sesuai silabus pada 
kurikulum yang berlaku; 

  Merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran 

berdasarkan KD Bahasa Indonesai 
  Menganalisis penggunaan metode, media dan 

sumber belajar dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia SD 

  Menggunakan pendekatan, metode, media, 
bahan ajar, evaluasi dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia SD 

  Merancang langkah-langkah pembelajaran 
Bahasa Indonesia SD 

Mampu melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik dengan suasana dan 
proses pembelajaran yang sesuai 

dengan kaidah pedagogik untuk 

memfasilitasi pengembangan karakter 
dan potensi diri siswa sebagai 

pembelajar mandiri (self-regulated 
learner) pada muatan pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SD; 

Melaksanakan pembelajaran BI SD dengan 

pendekatan yang tepat 

Mampu menilai dan mengevaluasi 

pembelajaran meliputi: 
1)   melaksanakan penilaian otentik- 

holistik yang mencakup ranah 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; dan 

  Merancang instrumen penilaian dalam 

pembeajaran BI 
  Melaksanakan penilaian dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia SD 
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Capaian Pembelajaran Indikator Esensial 

2)   menggunakan hasil penilaian 

untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran; 

 

Teori aplikasi pedagogis  (pedagogical 
content knowledge) minimal teori 

belajar, evaluasi proses dan hasil 

belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip 

pembelajaran bidang studi yang 

mendidik; 

Menganalisis  bahan ajar berupa masalah 

matematika untuk pembelajaran dengan pendekatan 

berbasis konstruktivisme 
Menganalisis karakteristik  suatu kasus pembelajaran 

matematika 
Menyusun soal yang mengukur kemampuan berpikir 

matematik tingkat tinggi 
Mampu  menggunakan   alat  peraga, 

alat  ukur,  alat     hitung,  dan  piranti 

lunak computer 

Menjelaskan penggunaan alat peraga untuk 

menemukan konsep matematika SD 

Menguasai teori aplikasi pedagogik 

(techno-pedagogical content 
knowledge (TPACK) minimal teori 

belajar, evaluasi proses dan hasil 

belajar, kurikulum, model dan prinsip- 
prinsip pembelajaran IPA  yang bersifat 

mendidik. 

Disajikan kasus, peserta diminta menentukan model 

pembelajaran atau pengelolaan kelas atau 

penggunaan media dalam membelajarkan IPA 

Menilai dan mengevaluasi pembelajaran 

meliputi: 
1)  melaksanakan penilaian otentik- 

holistik yang mencakup ranah 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; dan 

2)  menggunakan hasil penilaian untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Membuat rubrik untuk menilai praktikum IPA 

Membuat soal yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA 

Mampu merancang dan melaksanakan 

penelitian yang relevan dengan masalah 

pembelajaran sesuai kaidah penelitian 

ilmiah 

Disajikan kasus, peserta diminta menentukan 

rumusan masalah, dan pemecahannya sesuai 

dengan permasalahan  yang dihadapi di kelas. 

Teori aplikasi pedagogis (pedagogical 
content knowledge) minimal 
teori belajar, evaluasi proses dan hasil 
belajar, kurikulum, dan 

prinsip- prinsip pembelajaran bidang studi 

yang mendidik; 

Menerapkan  prinsip-prinsip pembelajaran IPS yang 

mendidik  sesuai dengan karakteristik anak SD 

Menguasai konsep umum, prinsip, metode, 

dan teknik penelitian kependidikan; 
Menerapkan metode dan teknik penelitian tindakan 

reflektif terhadap pembelajaran IPS 
Mampu merencanakan pembelajaran yang 

mendidik sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran mata pelajaran yang 
diampu, meliputi: 
merumuskan indikator kompetensi dan 

capaian pembelajaran berdasarkan standar 

kompetensi lulusan; 

Menentukan media pembelajaran IPS yang sesuai 

dengan karakteristik anak SD 
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Capaian Pembelajaran Indikator Esensial 

1)  Menetapkan materi, proses, 

sumber, media, penilaian, dan 

evaluasi pembelajaran; dan 
2)  Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sesuai silabus 

pada kurikulum yang berlaku; 

 

Mampu menilai dan mengevaluasi 

pembelajaran meliputi: 
1) Melaksanakan penilaian otentik- 

holistik yang mencakup ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan; 
dan 

2) Menggunakan hasil penilaian untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran; 

Mampu menyusun soal evaluasi IPS yang dapat 

mengukur kemampuan ranah sikap, pengetahuan 

dan keterampilan. 

Menguasai teori dan aplikasi pedagogis 

(pedagogical  content knowledge)  minimal 

teori bel-ajar, evaluasi proses dan hasil 

belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip 

pembelajaran bidang studi yang mendidik; 

Mampu menerapkan prinsip-prinsip   belajar dan 

pembelajaran  yang  mendidik  dalam  pembelajaran 

PPKn di kelas 

Mampu merencanakan pembel-ajaran yang 

mendidik    sesuai    de-ngan    karakteristik 

pembelajaran mata pelajaran yang diampu, 

me-liputi:         merumuskan         indikator 

kompetensi   dan   capaian   pembel-ajaran 

berdasarkan standar kom-petensi lulusan; 

menetapkan    materi,    proses,    sumber, 

media,       penilaian,       dan       evaluasi 

pembelajaran; dan 
menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada 

kurikulum yang berlaku; 

Mampu merumuskan indikator hasil belajar PKn dari 

satu KD di dalam kurikulum PKn 

Mampu melaksanakan pembel-ajaran yang 

mendidik dengan suasana dan proses 

pembelajaran  yang sesuai dengan  kaidah 

pe-dagogik untuk memfasilitasi pe- 

ngembangan  karakter  dan  poten-si  diri 

siswa sebagai pembelajar mandiri (self- 
regulated learner) 

Mampu     menilai     kelebihan     dan     kelemahan 

pembelajaran PPKn dengan model kooperatif 

Mampu melaksanakan penilaian otentik- 

holistik yang mencakup ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan 

Mampu   membandingkan    penilaian   produk   dari 

penilaian kinerja dalam pembelajaran PPKn 

Mampu merancang dan melak-sanakan 

penelitian yang relevan dengan masalah 

pembelajaran    sesuai   kaidah   penelitian 

ilmiah 

Mampu    menguraikan    kegiatan    refleksi    ketika 

melakukan PTK dalam pembelajaran PPKn 
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Kompetensi Profesional 
 

Capaian Pembelajaran Indikator Esensial 

Memahami hakikat bahasa dan 

pemerolehan bahasa Indonesia 
  Menganalisis sifat bahasa 

  Menganalisis fungsi bahasa 
  Mengidentifikasi pemerolehan bahasa 

Menguasai dasar-dasar dan kaidah 

bahasa Indonesia sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

 Megidentifikasi fonem BI 

 Mengidentifikasi suku kata 
 Mengidentifikasi morfem bahasa Indonesia 

 Menganalisis penggunaan imbuhan dan kata 

dasar 
 Mengidentifikasi jenis dan bentuk kata 
 Menganalisis  frase, dan kalimat yang efektif 

 Mengidentifikasi makna kata 

 Menganalisis penggunaan ejaan dan tanda baca 

Memiliki keterampilan berbahasa 

Indonesia (menyimak,  berbicara, 

membaca, dan menulis). 

 Mengidentifikasi jenis keterampilan bahasa 

Indonesia 
 Menyusun paragraf yang padu 

 Menyimpulkan isi bacaan 

Mampu mengapresiasi karya sastra 

Indonesia, secara reseptif dan 

produktif 

 Menerapkan pendekatan analitis dalam 

mengapresiasi puisi anak-anak secara reseptif 
 Menerapkan pendekatan analitis dalam 

mengapresiasi cerita anak-anak secara reseptif 
 

Menguasai konsep teoretis materi 

pelajaran yang diampu secara 

mendalam; 

Menentukan hasil operasi pada bilangan pecahan 

Menentukan himpunan penyelesaian persamaan 

kuadrat 
Menentukan ukuran  pada segitiga atau segiempat 

dengan menerapkan kesebangunan 
Menentukan  ukuran yang berkaitan dengan bangun 

ruang 
Menguasai pengetahuan konseptual 

dan prosedural serta keterkaitan 

keduanya dalam konteks materi 

aritmatika, aljabar, geometri, 

trigonometri, pengukuran, statistika, 

dan logika matematika 

Menentukan kesimpulan logis dari suatu argumen 

Menentukan bentuk sederhana dari 

suatu identitas trigonometri 
Menganalisis data statistik secara deskriptif 

Mampu mengguna-kan pengetahuan 

konseptual,       prosedural, dan 

keterkaitan  keduanya  dalam 

pemecahan  masalah  matematika, 

serta.  Penerapan-nya  dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menentukan  rumus dari suatu pola bilangan 

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan grafik 

fungsi aljabar 
Memecahkan  masalah  dalam  kehidupan  sehari-hari 

yang berkaitan dengan  Jarak, waktu dan kecepatan 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit 

Pemecahan  masalah matematika   sehari-hari   yang 

berkaitan faktor, FPB, KPK 
Menguasai konsep teoretis materi 

pelajaran IPS yang diampu secara 

mendalam; 

Mengembangkan peran konsep Ilmu-ilmu social 

dalam materi  IPS 
Menerapkan nilai-nilai yang  dikembangkan IPS 

dalam kehidupan sehari-hari 
Menerapkan  berbagai keterampilan dasar dalam 

IPS 
 Menguraikan berbagai  pendekatan dalam IPS 
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Capaian Pembelajaran Indikator Esensial 

Mampu Megembangkan materi, struktur, 

dan konsep keilmuan IPS 
Menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar IPS 
Menyusun  fakta, konsep, dan generalisasi dalam 

IPS 
Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan 

prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial 

dalam konteks kebhinnekaan masyarakat 

Indonesia dan dinamika kehidupan global 

Menganalisis konsep ruang dan waktu  dalam 

dinamika kehidupan global 
Menganalisis adanya saling ketergantungan antara 

manusia dengan lingkungan dalam dinamika 

kehidupan global 
Menganalisis  permasalahan sosial secara kritis dan 

kreatif melaui berbagai pelibatan sosial 
Memahami fenomena interaksi 

perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, kehidupan agama, dan 

perkembangan masyarakat serta saling 

ketergantungan global 

Menganalisis fenomena interaksi  perkembangan 

Iptek dan  perkembangan masyarakat, dalam 

kehidupan global 
Mengaplikasikan sikap peka, tanggap dan adaptif 

terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan 

kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam 

kebhinekaan 
Mengevaluasi dampak positif dan negatif 

perkembangan Iptek terhadap kehidupan 

masyarakat 
 

Mampu melakukan observasi gejala alam 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung 

Menganalisis kegiatan ilmiah untuk menentukan 

rumusan masalah, tujuan, hipotesis, atau variabel 

penelitian 

Menganalisis perubahan yang terjadi di alam akibat 

pelapukan, perkaratan 

Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum- 

hukum ilmu pengetahuan alam 

dalamberbagai situasi kehidupan sehari- 

hari, 

Membedakan fungsi bagian rangka manusia 

Menganalisis proses pernapasan pada manusia 

(organ dan struktur organ pernapasan, proses 

pengangkutan udara) 

Menentukan cara pemisahan materi (filtrasi, 

kristalisasi, sublimasi,atau kromatografi) 

Menyimpulkan kelebihan teknik perkembangbiakan 

tumbuhan atau hewan 

Menentukan gelombang yang terjadi pada peristiwa 

resonansi bunyi 

Menerapkan konsep kalor pada kehidupan sehari- 

hari 

Memahami cacat mata dan cara mengatasinya 

Menerapkan konsep kelistrikan pada rangkaian seri, 

paralel, campuran seri paralel. 

Mennerapkan konsep gaya dan gerak pada 

kehidupan sehari-hari 

Memahami  struktur ilmu pengetahuan 

alam, termasuk hubungan fungsional 

antarkonsep,  yang  berhubungan 

dengan mata pelajaran IPA 

Mengaitkan konsep sains dengan teknologi, 

lingkungan dan masyarakat 
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Capaian Pembelajaran Indikator Esensial 

Mampu menguasai konsep teoretis materi 

pelajaran PKn yang diampu secara 

mendalam meliputi bidang/aspek 

Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka 

Tunggal Ika 

    Mampu memberi contoh penerapan fungsi 

Pancasila sebagai dasar negara RI 

 Mampu menjelaskan hubungan sila I Pancasila 

dengan kehidupan beragama di Indonesia 
    Mampu membandingkan prinsip negara hukum 

formal dan negara hukum material 
    Mampu mengkritisi kelemahan penegakan HAM 

di Indonesia 
 Mampu menerapkan prinsip-prinsip 

nasionalisme dan integrasi nasional dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara Indonesia 
    Mampu membandingkan sistem pemerintahan 

negara federal dan sistem pemerintahan dengan 

azas desentralisasi 
    Mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab 

melemahnya kerukunan hidup bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara di Indonesia dalam 

kehidupan masyarakat yang multikultur 
 Mampu menerapkan prinsip dan nilai-nilai 

pascamodern abad globalisasi untuk memajukan 

kehidupan masyarakat Indonesia yang 

multikultur 

Mampu memilih dan meng gunakan fakta 

dan peris-tiwa sosial kewarganegara an 

sebagai laboratorium  PPKn di masyarakat 

untuk pengembangan materi PPKn 

Mampu memilih dengan argumentasi yang benar 

fakta dan peristiwa sosial kewarganegaraan yang 

dapat dijadikan pengembangan materi PKn 

Mampu mengidentifikasi dan memecahkan 

masalah -masalah dalam memba-ngun 

kepribadian nasional dan demokrasi 

konstitusi-onal Indonesia, semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air serta bela 

negara. 

Mampu mengkritisi kelemahan utama pengem- 

bangan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia 

Mampu menyusun usulan kebijakan publik 

untuk  perlindungan, pemajuan HAM, serta 

penegakan hu-kum secara adil dan benar 

Mampu menilai kelemahan usulan kebijakan publik 

untuk perlindungan, pemajuan HAM, serta 

penegakan hukum secara adil 
Mampu berperilaku baik sesuai  prinsip, 

nilai, mo ral, dan norma kewarga-negaraan 

Indonesia yang demokratis dalam konteks 

kewargaan negara dan du-nia 

Mampu memberikan argumen nilai yang kuat 

tentang pentingnya perilaku demokratis dalam 

konteks kewarganegaraan 
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Soal Pedagogik Bahasa Indonesia 

Capaian Pembelajaran : Menguasai teori aplikasi pedagogik (techno-pedagogical content 

knowledge (TPACK) minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan 

prinsip-prinsip pembelajaran bidang SD yang bersifat mendidik; 

Indikator   : Menjelaskan ruang lingkup dan tujuan pembelajaran Bahasa 

Indonesia 

1. Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut, yaitu...  

a. Untuk membangun pengetahuan tentang sastra. Dinyatakan, “persoalan pengetahuan 

sastra sebagai tujuan akhir pengajaran sastra secara kongruen adalah persoalan- 

persoalan konsepsi, hipotesis,dan aspek- aspek yang terkait dengan sastra 

b. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

berbagai tujuan 

c. Untuk mempelajari bagaimana hubungan antara bahasa dengan lingkungan social 

d. Memahami konsep dan sistematika bahasa yang tepat dengan perkembangan zaman 

2. Berikut yang merupakan salah satu tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar (menurut Standar Kompetensi Pendidikan Bahasa Indonesia, Depdiknas : 

2002) 

a. Siswa memiliki kompeten dalam memahami aspek keterampilan berbahasa 

b. Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan 

bahasa Negara 

c. Siswa mampu memanfaatkan bahasa sebagai tolak ukur keberhasilan belajar 

d. Siswa memahami ketermpilan berbahasa digunakan untuk keadaan/situasi formalitas 

3. Tujuan pembelajaran bahasa adalah .... 

a. Mengajak siswa berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis 

b. Agar siswa dapat memliki pengetahuan tentang teori bahasa sesuai target 

c. Mempersiapkan siswa untuk mampu melakukan interaksi yang bermakna dengan 

lingkungannya 

d. Agar siswa memperoleh nilai maksimal dalam pengetahuan bahasa 

Mengidentifikasi peranan penting pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

4. Dibawah ini merupakan peranan pembelajaran bahasa Indonesia, kecuali ... 
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a. Memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta 

didik 

b. Sebagai penunjang keberhasilan peserta didik dalam memplajari semua bidang studi 

c. Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan berkonotasi pikiran 

d. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi Bahasa Indonesia lisan dan tulis peserta 

didik 

 

Capaian Pembelajaran : Mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai 

dengan karakteristik pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD, meliputi: 

1) merumuskan indicator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan KD. 

2) menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran 

Bahasa Indonesia; dan 

3) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum 

yang berlaku. 

Indikator  : Merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan 

KD Bahasa Indonesia 

5. Dalam pembelajaran tematik, tema: bermain di lingkungan, rumusan indikator: 

Menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran. Rumusan tujuan 

yang sesuai adalah... 

a. dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menerapkan norma dalam keluarga 

dengan baik. 

b. dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menjelaskan norma dalam keluarga 

dengan baik.  

c. dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga 

berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. 

d. dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota 

keluarga dengan percaya diri. 

Menganalisis penggunaan metode, media dan sumber belajar dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia SD 

6. Guru bahasa Indonesia adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas 

kompetensi bahasa Indonesia. Sejauh ini dipandang para guru bahasa Indonesia kurang 

optimal dalam memberikan pembelajaran tersebut, sehingga banyak ditemui pada hasil 
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belajar nilai bahasa Indonesia lebih kecil ketimbang mata pelajaran yang lain. Terdapat 

kekurangan tentunya dalam memberikan proses pembelajaran bahasa Indonesia, berikut 

menurut Sarwiji (1966) menemukan kekurangan guru, diantaranya kecuali .... 

a. Kurang memahami tujuan pembelajaran 

b. Kurang inovatif mengembangkan program pembelajaran 

c. Kurang mampu menyelenggarakan tes hasil belajar 

d. Menyusun perangkat pembelajaran 

7. Dalam pembelajaran menulis dengan KD “ Mendeskripsikan perilaku manusia melalui 

dialog naskah drama”. Guru membentuk siswa dalam sebuah kelompok. Kemudian, 

siswa diminta mendiskusikan perilaku manusia dalam drama tersebut. Setelah itu, setiap 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan rancangan pembelajaran 

tersebut, berikut ini penggunaan media yang tepat adalah........ 

a. Video pementasan drama 

b. Pementasan drama 

c. Simulasi drama 

d. Naskah drama 

8. Bu Endang adalah guru kelas V, Bu Endang meminta Sari  untuk membacakan teks 

bacaan “Pemanasan Global” dengan nyaring, siswa yang lain diminta untuk 

menyampaikan isi dari teks bacaan yang dibaca oleh Sari.  Agar siswa dapat menangkap 

pesan dari Sari, Bu Endang seharusnya memakai model  . . . . 

a. DLA 

b. SAS 

c. DRTA 

d. CBSA 

Menggunakan pendekatan, metode, media, bahan ajar, evaluasi dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia SD 

9. Membawa anak-anak SD kelas rendah berkeliling di sekitar lingkungan sekolah 

kemudian mereka disuruh menceritakan kegiatan tersebut, tergolong teknik... 

a. bermain peran  c.   dramatisasi 

b. pemberian tugas  d.   karyawisata 

10. Pembelajaran bahasa yang menerapkan semua aspek kebahasaan dalam bahasa yang 

diajarkan, disebut metode… 

a. langsung   c.    tatabahasa 
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b. alamiah   d.    pembatasan bahasa 

11. Contoh penggunaan media lingkungan dalam pembelajaran menulis adalah... 

a. Guru memperdengarkan pembacaan berita tentang lingkungan alam kemudian siswa 

diminta menuliskan inti beritanya. 

b. Siswa diminta melihat gambar pemandangan yang ada di papan tulis kemudian 

diminta menuliskannya dalam bentuk puisi. 

c. Siswa diminta mencatat hal-hal yang diamati di halaman sekolah kemudian 

menyusunnya menjadi sebuah karangan. 

d. Siswa diminta menulis ringkasan dari teks yang dibaca 

12. Dalam pendekatan Whole Language siswa bekerja dan belajar sesuai dengan 

kemampuannya serta berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran sedangkan guru 

berperan sebagai.... 

a. pengarah atau moderator selama pembelajaran berlangsung  

b. model dalam pembelajaran agar dapat ditiru oleh siswa  

c. perencana pembelajaran, perancang kelas, dan fasilitator bagi siswa  

d. pengatur dan penguasa kelas dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran 

Merancang langkah-langkah pembelajaran Bahasa Indonesia SD  

13. Anda mengajarkan “membaca intensif teks narasi” dengan indikator “mengidentifikasi 

kata-kata yang ada dalam teks”. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa setelah 

membaca teks adalah … 

a. mencari makna kata-kata sukar dalam teks dengan menggunakan kamus 

b. menyusun kalimat berdasarkan kata-kata yang disediakan oleh guru 

c. menggunakan kamus dan membuat kalimat 

d. mengisi bagian yang kosong dalam teks dengan kata-kata yang sesuai 

14. Jika kompetensi dasarnya dapat menceritakan kembali dongeng yang didengarnya dengan 

bahasa sendiri, maka langkah-langkah pembelajaran yang sistematis adalah... 

a. 1) mendengarkan dongeng, 2)mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan 

bahasa sendiri, 3) menyusun kembali menjadi dongeng, 4) mendongeng didepan 

kelas. 

b. 1) mendengarkan dongeng, 2) mendongeng di depan kelas, 3) mencatat bagian-

bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri, 4) menyusun kembali menjadi 

dongeng. 
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c. 1) mendongeng didepan kelas, 2) mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan 

bahasa sendiri, 3) menyusun kembali menjadi dongeng, 4) mendengarkan dongeng. 

d. 1) mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri, 2) menyusun 

kembali menjadi dongeng, 3) mendengarkan dongeng, 4) mendongeng didepan 

kelas. 

Capaian Pembelajaran : Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan 

suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi 

pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri (self-regulated 

learner) pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD; 

Indikator  : Melaksanakan pembelajaran BI SD dengan pendekatan yang 

tepat 

15. Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia, guru saat mengajarkan KD menyimak, tidak 

hanya mengembangkan keterampilan siswa dalam menyimak saja, namun harus 

memadukan dengan keterampilan bahasa yang lain. Hal yang semacam itu merupakan . . . 

. . 

a. Penerapan Pendekatan Struktut 

b. Penerapan Pendekatan Kontekstual 

c. Penerapan Pendekatan Terpadu interbidang Studi 

d. Penerapan Pendekatan Komunikatif 

16. Tarigan (dalam supriyadi, 1991 : 34) mengemukakan prinsip, yaitu : 

1) Belajar lebih dipentingkan dari pada mengajar 

2) Siswa dipandang sebagai subjek, bukan objek dalam kegiatan belajar-mengajar 

3) Melalui pertisipasi (ketika guru menjelaskan siswa cermat mendengarkan, bertanya, 

mendebat, menambah, contoh, dan ilustrasi, mengembagkan pikiran, mangalami, 

mencoba, dan melaksanakan atau mempraktekkan sesuatu yang dipelajari siswa) akan 

menghasilkan hasil belajar yang lebih mantap. 

Pernyataan diatas merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran BI yang 

disebut dengan pendekatan… 

a. Pendekatan saintifik 

b. Pendekatan keterampilan proses 

c. Pendekatan Kmunikatif 

d. Pendekatan integrative(Holistik) 

17. menurut Kaseng (1989:45) pendekatan ini berpedoman pada lima prinsip, yaitu :  
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(1) mengutamakan pelaksanaan isi kurikulum, bukan penyelesaian jenjang demi jenjang;  

(2) bertolak dari komunikasi dan berlanjut pada penyajian butir linguistik;  

(3) memberikan penekanan pada faktor ekstrinsik bahasa; 

(4) mementingkan dan mengkutsertakan tanggung jawab siswa;  

(5) mengubah peran guru menjadi fasilitator, peserta, peneliti dalam kegiatan belajar-

mengajar. 

Pendekatan yang sesuai dengan kelima prinsip diatas dalam melaksanakan pembelajaran 

BI di SD adalah… 

a. Pendekatan tematis 

b. Pendekatan Komunikatif 

c. Pendekatan Struktural 

d. Pendekatan Keterampilan proses 

18. Pada pembelajaran di kelas Bu Anastasia akan menjelaskan tentang drama. Pada awal 

pembelajaran Bu Anastasia melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang 

pengetahuan drama yang sudah siswa ketahui. Selanjutnya Bu Anastasia menampilkan 

video contoh pementasan drama pendek di depan kelas. Lalu siswa diberikan teks dialog 

drama yang sesuai dengan video tadi, dari teks dialog tersebut siswa diminta untuk 

bermain peran sesuai dengan karakter yang ada pada  video contoh drama pendek. 

Pendekatan yang dilakukan oleh Bu Anastasia adalah............... 

a. Pendekatan ketrampilan proses 

b. Pendekatan struktural 

c. Pendekatan kontekstual 

d. Pendekatan komunikatif 

Capaian Pembelajaran : Mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi: 

1) melaksanakan penilaian otentikholistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; dan 

2) menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; 

Indikator  : Merancang instrumen penilaian dalam pembelajaran BI 

19. Berdasarkan KD “Menulis surat pribadi dengan memperhatikan komposisi, isi, dan 

bahasa” berikut ini adalah kriteria penilaian yang tepat.............. 

a. Komposisi surat, pilihan bentuk surat, organisasi isi, bentuk tulisan, tata bahasa 

b. Kualitas isi, organisasi dan penyajian isi, gaya bahasa, mekanisme tulisan 

c. Ruang lingkup isi, gaya bahasa, mekanisme penulisan surat, tata bahasa 
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d. Bentuk surat, organisasi dan penyajian isi, pilihan kata, tata bahasa 

Melaksanakan penilaian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SD 

20. Bercerita, berdeklamasi, membaca nyaring, berpidato, bermain peran, adalah contoh 

kegiatan siswa yang menuntut guru untuk melakukan penilaian .. 

a. Proyek    c. Produk 

b. Kinerja    d. Assesment 

21. Untuk dapat melaksanakan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik, perlu 

juga diketahui prinsipnya. Secara umum penilaian harus . . . .  

a. Subjektif, terpisah, terbuka, bersifat mendidik,  

b. Objektif, bersifat mendidik, terbuka, bermakna, menyeluruh 

c. Subjektif, rahasia, berkesinambungan, bermakna, bersifat mendidik 

d. Objektif, rahasia, berkesinambungan, kesesuaian, berorientasi pada tujuan 

22. Tehnik non tes dalam penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia diantaranya yaitu 

penilaian portofolio. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian 

portofolio, kecuali............. 

a. Karya yang dikumpulkan benar-benar merupakan karya siswa yang bersangkutan. 

b. Karya siswa yang dijadikan contoh pekerjaan yang akan dinilai haruslah 

mencerminkan perkembangan kemampuan dan mewakili. 

c. Siswa diminta menilai secara terus-menerus hasil portopolionya. 

d. Tidak perlu dilakukan pertemuan dengan siswa yang dinilai. 
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Soal Profesional Bahasa Indonesia 

Capaian Pembelajaran : Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa Indonesia 

Indikator  : Menganalisis sifat bahasa 

1. Bahasa disebut mana suka karena.....kecuali:  

a. Unsur-unsur bahasa dipilih secara acak  tanpa dasar  

b. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya  

c. Setiap ujaran itu mengandung makna atau tidak, ditentukan dari konvensi suatu 

kelompok masyarakat tertentu 

d. Makna kata ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu 

2. Bahasa, bukan sesuatu yang eksak, melainkan disebut “arbitrasy” arbitrer atau manasuka, 

sebab : 

(1) unsur bahasa dipilih secara acak. 

(2) sistem bahasa tidak beraturan. 

(3) makna sebuah kata pun, tidak mutlak, tergantung konteks. 

Pernyataan di atas yang paling tepat adalah .... 

a. (1) dan (2) Benar  c.    (2) dan (3) benar 

b. (1) dan (3) Benar  d.    (1), (2) dan (3) benar 

Menganalisis fungsi bahasa 

3. Salah satu fungsi bahasa adalah fungsi kontrol sosial. Maksud dari bahasa sebagai kontrol 

sosial adalah .... 

a. Untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. 

b. Untuk menyalurkan perasaan, sikap gagasan, emosi atau tekanan-tekanan perasaan 

pembaca. 

c. Untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun 

anggota-anggota masyarakat. 

d. Untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. 

4. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi, salah satu fungsi bahasa Indobesia dalam 

kedudukannya sebagai bahasa Negara adalah ... 

a. Kebanggaan bangsa san negara 

b. Pengantar di dunia pendidikan 

c. Sarana pemersatu bangsa 

d. Wahana persatuan dan kesatuan 

Mengidentifikasi pemerolehan bahasa 
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5. Anak-anak ketika usia balita, sering bertanya tentang sesuatu yang dilihatnya, kadang-

kadang orang tua kewalahan menjawabnya. Saat-saat seperti itu, perkembangan bahasa 

anak berada pada tahap... 

a. Pralinguistik   c. Dua kata 

b. Satu kata   d. Banyak kata 

6. Teori pemerolehan bahasa yang menyatakan bahwa kematangan bernalar berbanding 

lurus dengan kemampuan berbahasa adalah ..... 

a. Nativisme 

b. Kognitivisme 

c. Interaksionisme 

d. Behaviorisme  

Capaian Pembelajaran : Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai 

rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

Indikator   : Megidentifikasi fonem BI 

7. Kata pantai pada kalimat “ mereka rekreasi di pantai losari” terdiri dari…..fonem 

a. 5 

b. 6 

c. 7 

d. 8 

8. Berdasarkan parameter posisi lidah, fonem vokal dalam bahasa Indonesia. Konsonan 

vokal yang benar adalah sebagai berikut … 

a. Vokal tinggi, yaitu /i/ dan /u/ 

b. Vokal sedang, yaitu /a/ 

c. Vokal sedang, yaitu /e/ dan /i/ 

d. Vokal rendah, yaitu /u/ 

9. Satuan bahasa terkecil yang dapat membedakan arti kata disebut fonem. Contoh fonem 

dapat dibuktikan pada pasangan kata dibawah ini ….. 

a. /p/ dan /b/ pada kata “pagi” dan “bagi” 

b. /p/ dan /r/ pada kata “pola” dan “rela” 

c. /p/ dan /m/ pada kata “pikul” dan “mikul” 

d. /p/ dan /f/ pada kata “paham” dan “faham” 

Mengidentifikasi suku kata 
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10. Pemenggalan kata berikut yang benar adalah … 

a. ins-tru-men 

b. in-stru-men 

c. in-s-tru-men 

d. ins-trum-en 

11. Pemenggalan suku kata yang benar dari kata abstraksi adalah …. 

a. ab-strak-si 

b. abs-trak-si 

c. abs-traks-i 

d. ab-straks-i  

Mengidentifikasi morfem bahasa Indonesia 

12. Kata mempertanggungjawabkan terdiri dari .. 

a. Tiga morferm     c. Lima morferm 

b. Empat morferm     d. Enam morferm 

Menganalisis penggunaan imbuhan dan kata dasar 

13. Proses pengimbuhan pada kata berpakaian sama dengan proses pengimbuhan pada kata ... 

a. Berkeliaran 

b. Berlarian 

c. Berdandan 

d. Bersamaan 

14. “Ibu kehujanan saat membeli sayuran di pasar”. Penggalan kata yang termasuk afiksasi 

jenis konfiks adalah ... 

a. Membeli   c. Kehujanan 

b. Sayuran   d. Di pasar 

Mengidentifikasi jenis dan bentuk kata 

15. Penulisan kata yang bercetak dalam kalimat berikut ini sudah tepat, kecuali ... 

a. Mahasiswa itu melakukan kerjasosial setiap ada bencana alam 

b. Udin menjadi juara olimpiade se-Indonesia 

c. Paman membagikan makanan kepada para tunawisma 

d. pascapanen, harga gabah merosot jauh 

 

16. Penulisan gabungan kata berikut yang tidak benar adalah ….. 
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a. Tunawisma 

b. Swalayan 

c. Prasejarah 

d. Non-aktif 

17. Manakah yang termasuk ciri-ciri dari kata majemuk di bawah ini! 

1) memiliki struktur yang tetap dan tidak dapat diubah-ubah letaknya. 

2) dapat disisipi kata lain, seperti yang, sedang, dan lainnya. 

3) tidak dapat disisipi kata lain, seperti yang, sedang, dan lainnya. 

4) membentuk kesatuan dan dapat menimbulkan arti baru. 

Adalah ...  

a. 1,2 dan 3   c. 2,3 dan 4 

b. 1,3 dan 4   d. 1, 2 dan 4 

Menganalisis frase, dan kalimat yang efektif 

18. Kalimat dibawah ini adalah kalimat efektif, kecuali .... 

a. Akhirnya, Taufik memenangkan pertandingan yang sangat melelahkan itu. 

b. Akhirnya, Taufik menang dalam pertandingan itu. 

c. Akhirnya, dalam ertandingan tersebut, Taufik menang. 

d. Taufik menang, dalam pertandingan tersebut. 

19. Dengan perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode 

mengajar yang lebih menarik 

Kalimat di atas tidak baku dan dapat diperbaiki dengan cara 

a. Menghilangkan kata telah 

b. Mengubah kata menuntut menjadi di tuntut 

c. Menghilangkan kata dengan 

d. Meletakkan dengan perkembangan teknologi di akhir kalimat 

20. Kalimat yang tidak efetif dibawah ini adalah .... 

a. Masalah pegukuran tanah dan bangunan di lapangan ternyata masih banyak yang 

keliru 

b. Daftar nama pemilik tanah di daerah itu tidak sebanding dengan kenyataan yang 

sebenarnya 

c. Banyak sekali skripsi mahasiswa yang membicarakan masalah kesenjangan sosial 

di ibu kota 

d. Para pengusaha-pengusaha kaya rela membeli tanah dengan harga yang sangat 

mahal sekali 
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21. Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman 

tradisional.  

Kalimat tersebut dianggap tidak efektif karena penggunaan kata yang salah. Kata yang 

salah dalam kalimat itu adalah... 

a. Pembangunan 

b. Tidak 

c. Membatasi 

d. Pengembangan   

Mengidentifikasi makna kata 

22. Cermatilah teks Biografi Mario Teguh berikut! 

“Salam Super” itulah kata-kata pembuka yang biasa diucapkan oleh Mario Teguh ketika 

ia mulai membawakan acara yang pernah tayang di Metro TV yang bertajuk „Mario 

Teguh Golden Ways‟. Terkenal sebagai motivator terbaik di Indonesia yang memiliki 

kepribadian yang cerdas serta mampu memotivasi banyak orang melalui rangkaian kata-

kata bijaknya sehingga ia makin banyak disukai oleh orang-orang. 

Makna kata bercetak miring pada kutipan teks tersebut adalah ….. 

a. Orang yang bertugas membantu mengingatkan orang lain agar selalu melakukan 

perbuatan baik. 

b. Orang yang bertugas membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah pribadinya 

c. Orang yang menyebabkan timbulnya dorongan pada orang lain untuk melakukan 

sesuatu. 

d. Orang yang membangkitkan sesuatu agar berhasil dalam menjalankan usahanya. 

23. Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang telah dikembangkan secara tradisional. 

Salah satu ciri teknologi  tepat guna adalah pendayagunaan sumber-sumber setempat 

termasuk sumber alam dan energi secara lebih baik dan optimal. 

Makna kata Pendayagunaan yang tepat pada kutipan teks tersebut adalah... 

a. Pengusahaan untuk mendatangkan hasil dan manfaat. 

b. Pengusahaan dengan mengoptimalkan potensi sekitar. 

c. Pengusahaan dengan besar-besaran dan berkelanjutan. 

d. Pengusahaan dengan cara bekerja secara bersama-sama. 

 

Menganalisis penggunaan ejaan dan tanda baca 

24. Pemakaian huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat ... 
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a. Deva akan berangkat ke Medan pada Bulan Januari 

b. Hendi berasal dari Suku Badui 

c. Pegunungan yang membentang di daratan Sumatera itu bernama Bukit Barisan 

d. Kita harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

25. Kalimat dibawah ini penggunaan tanda baca yang benar adalah......... 

a. David, membawakan majalah untuk Kartika. 

b. A. Nasution merupakan murid yang rajin. 

c. Dewi tidak datang, karena berada di luar kota. 

d. Temanku Lina masuk rumah sakit Sumber Waras. 

Capaian Pembelajaran : Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis). 

Indikator  : Mengidentifikasi jenis keterampilan bahasa Indonesia 

26. Aspek-aspek berikut yang bukan termasuk aspek yang dinilai dalam keterampilan 

berbicara siswa adalah.. 

a. Keruntutan cerita 

b. Ketepatan lafal dan ejaan 

c. Pilihan kata 

d. Penampilan 

27. Diantara pernyataan dibawah ini yang benar adalah ... 

a. Berbicara termasuk keterampilan aktif reseptif 

b. Menyimak termasuk keterampilan ekspresif 

c. Berbicara termasuk keterampilan aktif produktif 

d. Menyimak dan membaca termasuk keterampilan ekspresif 

28. Menurut Suparno (2001:27), sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat empat 

keterampilan dasar bahasa. Urutan keterampilan yang sesuai dengan kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas adalah .... 

a. Menyimak, membaca, berbicara, dan menulis 

b. Menyimak, menulis, membaca, dan berbicara 

c. Menyimak, berbicara, membaca dan menulis 

d. Menyimak, berbicara, menulis, dan membaca 

29. Berikut ini yang merupakan keterampilan mikro yang harus dimiliki ketika menulis, yaitu 

… 

a. Menggunakan bentuk kata dengan benar 
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b. Mengenal sistem tulisan yang digunakan  

c. Menentukan makna kata-kata, termasuk kosakata sulit 

d. Menebak makna dari konteks 

30. Berikut adalah prinsip-prinsip metode SAS (Struktur Analisis dan Sintesis) dalam 

pembelajaran membaca dan menulis permulaan kecuali .... 

a. pembelajaran disajikan secara terstruktur, kemudian dianalisis berdasarkan unsur-

unsurnya 

b. pembelajaran dimulai dengan struktur bahasa yang bermakna, berupa kalimat 

c. pembelajaran dibagi dalam tahap tanpa buku dan tahap menggunakan buku 

d. pembelajaran menulis sejalan dengan pembelajaran membaca 

31. Berikut ini keterampilan-keterampilan mikro yang diperlukan dalam menulis, 

kecuali........ 

a. Menggunakan ortografi dengan benar 

b. Mengenal sistem tulisan yang digunakan 

c. Mengurutkan kata-kata dengan benar. 

d. Menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. 

32. Yang merupakan pernyataan yang benar adalah . . . 

a. Menulis merupakan keterampilan reseptif  

b. Membaca pemahaman adalah keterampilan produktif 

c. Menulis adalah keterampilan ekspresif 

d. Berbicara merupakan keterampilan bahasa reseptif  

Menyusun paragraf yang padu 

33. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing – 

masing berdiri seniri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat yang mempunyai 

hubungan timbal balik. Urutan pikiran yang teratur, akan memperlihatkan adanya 

kepaduan. Jadi, kepaduan dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat 

lain. Kepaduan dalam sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan sebagai berikut, kecuali... 

a. Repetisi 

b. Komparatif  

c. Kata ganti 

d. Kata transisi 

34. Urutkanlah kalimat – kalimat berikut, kemudian susunlah menjadi paragraf yang baik! 
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1. Gigitannya pun bikin gatal 

2. Bunyinya saat terbang menggangu telinga 

3. Aku paling tidak suka pada nyamuk 

4. Binatang kecil itu sungguh menjengkelkan 

Urutkanlah kalimat di atas menjadi paragraf yang padu... 

a. 1 – 2 – 3 – 4  

b. 4 – 3 – 2 – 1  

c. 3 – 4 – 2 – 1 

d. 2 – 1 – 3 – 4  

Menyimpulkan isi bacaan 

35. Berlaku curang pada saat mengukuti ulangan jika tidak diketahui guru memang 

menguntungkan. Bayangkan saja, tanpa harus bersusah-susah belajar, siswa yang berlaku 

curang mendapat nilai bagus untuk mata pelajaran yang diteskan. Namun, mereka tidak 

sadar bahwa kelakuan mereka ini menimbulkan ketidakadilan antarsiswa dalam 

penilaian. Siswa yang dengan bersusah payah belajar mempersiapkan ulangan, nilainya 

lebih rendah daripada siswa yang berlaku curang dengan menjiplak jawaban temannya 

atau dari buku pelajaran dan catatan. Lebih parah lagi, si pelaku merasa bangga dengan 

nilai yang didapatkannya. Mereka tidak peduli akan teman lain yang berlaku jujur, 

nilainya lebih rendah daripada mereka. Bahkan, mereka menyalahkan teman-temannya 

karena tidak berani berlaku curang. Padahal siswa yang tidak berlaku curang telah 

berlaku jujur ketika mengikuti ulangan.  

Simpulan yang tepat untuk bacaan tersebut… 

a. Si pelaku kecurangan merasa bangga dengan nilai yang didapatkan. 

b. Berlaku curang ketika mengerjakan ulangan menimbulkan ketidakadilan antarsiswa 

dalam penilaian. 

c. Tanpa harus belajar, siswa yang berlaku curang akan mendapatkan nilai yang baik. 

d. Berlaku curang pada saat mengukuti ulangan jika tidak diketahui guru memang 

menguntungkan 

36. Pada umumnya, sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Biasanya, terkait dengan tanda 

– tanda penyakit saluran napas lainnya.  Seperti, hidung tersumbat atau batuk. 

Kebanyakan sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk 

membantu agar lebih nyaman ketika sakit, dapat dilakukan dengan minum air hangat 

yang diberi air perasan jeruk lemon dan madu. 

Simpulan paragraf tersebut yang tepat adalah  . . .  
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a. Penyakit tenggorokan disebabkan kebanyakan oleh virus 

b. Tanda – tanda penyakit tenggorokan adalah hidung tersumbat 

c. Usaha meringankan rasa sakit ketika menderita sakit tenggorokan 

d. Sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan minum air perasan jeruk lemon dan madu 

Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif 

37. Begitulah yang dikatakan orang. Kelima cincin emas yang didapat suamiku ini memang 

bertuah, karena diberi oleh orang pintar yang berilmu tinggi. Sebenarnya aku tak mau 

percaya semua ini, tapi …….. 

Informasi budaya yang kita peroleh dari penggalan prosa di atas adalah: 

a. Cincin dari suami merupakan cincin bertuah 

b. Cincin bertuah diperoleh dari orang berilmu tinggi 

c. Kepercayaan masyarakat tentang cincin bertuah 

d. Cincin emas dari orang berilmu tinggi selalu bertuah 

38. Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal no.  39 s.d 40. 

   … Dan utusan itu pergi ke gadis itu dan berkata: “Putra raja mencintaimu dan 

bermaksud memperistrimu”. Dan gadis itu menjawab: ”Apa pekerjaanya?” dan utusan 

itu menjawab: ”Ya, dia kan putra seorang raja; dia tidak bekerja”. Dan gadis itu 

berkata: ”Dia harus belajar sesuatu”. Dan utusan itu kemudian kembali pada raja dan 

menceritakan apa yang dikatakan anak perempuan gembala. 

 Kemudian raja kepada putranya:”Anak gembala itu menginginkan kau belajar 

bekerja. Apakah kau tetap menginginkannya sebagai istrimu?” Dan anak raja 

menjawab: ”Ya, hamba akan belajar menenun, diajari membuat pola, warna, dan 

hiasan tenunan.” (Anak Perempuan Gembala, William Saroyan) 

39. Amanat yang dapat ditemukan dalam kutipan cerpen tersebut adalah....                

a. Dalam meminang seorang gadis, hendaknya menggunakan jasa perantara/utusan. 

b. Orang tua harus mewujudkan keinginan anaknya. 

c. Seseorang dinilai bukan karena orang tuanya, melainkan karena kemampuannya 

sendiri. 

d. Seorang anak raja hendaknya menguasai ilmu tentang tekstil karena tekstil 

merupakan kebutuhan pokok rakyatnya. 

40. Nilai yang dapat ditemukan dalam kutipan cerpen tersebut adalah.... 
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a. Kesewenang-wenangan, buktinya putra raja tiba-tiba hendak memperistri anak 

gembala. 

b. Kesamaan derajad, buktinya raja mengizinkan putranya meminang anak gembala. 

c. Kekuasaan, buktinya raja menyuruh utusan meminang anak gembala. 

d. Keadilan, buktinya anak gembala menyuruh putra raja belajar sesuatu. 

41. Nilai kenikmatan sastra anak dapat memberi sesuatu yang menyenangkan, menghibur, 

dan memberi kepuasan. Nilai kenikmatan sastra dapat memberi pelajaran, amanat, dan 

nasihat tentang kehidupan. 

 Berdasarkan pernyataan di atas, berikut cara mengapresiasi sastra anak adalah.......... 

a. Melatih keterampilan berbahasa anak, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis 

b. Meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru pada anak tentang sastra 

c. Mempelajari teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra 

d. Semua benar 

Menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi puisi anak-anak secara reseptif 

42. Cermatilah puisi karya W. S. Rendra berikut! 

Betapa dinginnya air sungai 

Dinginnya! Dinginnya! 

Betapa dinginnya daging duka 

Yang membaluti tulang-tulangku. 

Citraan yang dominan pada puisi tersebut adalah… 

a. penglihatan  

b. perabaan          

c. pendengaran      

d. penciuman 

43. Kegiatan apresiasi puisi dibawah ini yang termasuk pada kegiatan apresiasi ekspresif 

adalah .... 

a. mengikuti rima dan irama dalam puisi dengan gerak mimik dan pantomimik 

b. memahami sikap penuli terhadap pokok persoalan dalam puisi 

c. menangkap pesan atau amanat penulis yang diungkap dalam puisi 

d. memahami sikap penulis terhadap   pembacanya 

44. Agaknya Nuh Kalah Bersaing 

Perahu nuh rupanya 
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Tetap saja ada 

Di sekeliling kita 

Si tua itu 

Tetap setia 

…. 

Mencari penumpang 

Dari waktu ke waktu 

              

Agaknya  

Nuh kalah bersaing 

Berebut penumpang 

Dengan calo dan pramugari 

Pesawat jet dan boeing 

            (Damiri Mahmud) 

Imaji yang terdapat dalam puisi tersebut adalah…. 

a. pendengaran 

b. penglihatan 

c. pembauan 

d. perabaan  

45. Cermatilah puisi di bawah ini! 

Contoh:  

Dua puluh tiga matahari  

Bangkit dari pundakmu  

Tubuhmu menguapkan bau tanah  

(WS Rendra,Nyanyian Suto untuk Fatimah)  

Imaji atau citraan yang dominan dalam puisi ini adalah …. 

a. Penglihatan   c. Pendengaran  

b. Penciuman   d. Gerak  

Menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi cerita anak-anak secara reseptif 

46.  

1. Menentukan unsur drama yang dianggap menonjol 

2. mendeskripsikan fungsi latar dalam pementasan drama 

3. mengidentifikasi unsur pementasan drama 

4. mengidentifikasi karakter tokoh dalam pementasan drama 
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Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tentang pementasan drama, urutan langkah-

langkah yang tepat dalam proses pembelajaran adalah.......... 

a. 2, 1, 3, 4 

b. 2, 1, 4, 3 

c. 3, 1, 4, 2 

d. 3, 1, 2, 4 
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Kunci Jawaban Bahasa Indonesia 

Pedagogik Bahasa Indonesia 

1. B 

2. B 

3. C 

4. C 

5. C 

6. D 

7. A 

8. A 

9. D 

10. A 

11. C 

12. C 

13. A 

14. A 

15. C 

16. B 

17. B 

18. D 

19. B 

20. B 

21. B 

22. D 

 

Profesional Bahasa Indonesia 

1. C 

2. B 

3. D 

4. B 

5. A 

6. B 

7. A 

8. A 

9. A 

10. B 

11. A 

12. A 

13. C 

14. C 

15. A 

16. D 
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17. B 

18. A 

19. C 

20. D 

21. C 

22. C 

23. A 

24. C 

25. B 

26. D 

27. C 

28. C 

29. A 

30. C 

31. B 

32. C 

33. B 

34. C 

35. B 

36. D 

37. C 

38. C 

39. D 

40. C 

41. B 

42. A 

43. B 

44. B 

45. C 
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PEDAGOGIK MATEMATIKA 

Capaian Kompetensi  : Teori aplikasi pedagogis (pedagogical content knowledge) 

minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip 

pembelajaran bidang studi yang mendidik; 

Indikator 1: Menganalisis bahan ajar berupa masalah matematika untuk pembelajaran 

dengan pendekatan berbasis konstruktivisme 

1. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme. 

1. Menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh 

2. Perolehan pengetahuan baru 

3. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada 

4. Pemahaman pengetahuan 

5. Melakukan refleksi 

        Urutan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan pendekatan konstruktivisme adalah 

.... 

a. 4, 3, 2, 1, 4 

b. 3, 2, 4, 1, 5 

c. 2, 3, 4, 1, 5 

d. 1, 2, 3, 4, 5 

Indikator 2: Menganalisis karakteristik suatu kasus pembelajaran matematika 

2. Berikut yang bukan faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar 

matematika adalah … 

a. siswa tidak memahami lambang-lambang yang ada pada kalimat matematika 

b. siswa tidak lancer menggunakan operasi dan prosedur 

c. siswa tidak dapat menangkap konsep matematika dengan benar  

d. siswa tidak memmiliki keterampilan untuk menulis 

3. Berikut tahapan pemecahan masalah untuk melatih berpikir matematik tingkat tinggi 

menurut Polya:  

1. Memahami soal/masalah 

2. Menelaah kembali terhadap semua yang telah dilakukan 

3. Membuat rencana untuk menyelesaikan 
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4. Melaksanakan rencana 

Urutkan tahapan diatas sehingga mejadi tahapan yang runtut! 

a. 3, 1, 4, 2  b. 3, 4, 1, 2   

c.    1, 3, 4, 2  d. 1, 3, 2, 4 

Indikator 3: Menyusun soal yang mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi 

4. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berpikir tingkat tinggi matematika, 

kecuali... 

a. Menggunakan masalah dunia nyata 

b. Menggunakan model sebelum ke rumus 

c. Menggunakan media interaktif dalam belajar 

d. Mengaitkan semua topik dalam matematika 

5. Taksonomi Bloom dianggap merupakan dasar bagi berpikir tingkat tinggi. Pemikiran ini 

didasarkan bahwa beberapa jenis pembelajaran memerlukan proses kognisi yang lebih 

daripada yang lain. Krath wohl for revision of Bloom‟s Taxonomy an overview 

menyatakan Theory Into Practice bahwa untuk mengukur kemampuan berpikir matematik 

tingkat tinggi memiliki indicator. Berikut yang merupakan indicator untuk mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, kecuali …….. 

a. Menganalisis  b. Merefleksi  c. Mengevaluasi d. Mengkreasi 

6. Penerapan pembelajaran bagi peserta didik membawa frekuensi kepada guru untuk 

memodifikasi kegiatan pembelajaran bagi peserta didik regular ke corak kegiatan berpikir 

tingkat tinggi. Sebagai konsekuensi dari pemilihan tipe problem solving yang mengharuskan 

guru menetapkan ranah kognitif bertipe C4. Namun seringkali guru menghadapi masalah 

dalam penerapannya, masalah tersebut berupa ……… 

a. Kurangnya kreativitas guru  

b. Dana yang tidak memadai 

c. Tidak tersedianya materi yang didesain khusus yang sesuai dengan potensi siswa 

d. Kesadaran siswa yang masih kurang 
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Capaian Pembelajaran  :Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan 

piranti lunak komputer 

Indikator 4: Menjelaskan penggunaan alat peraga untuk menemukan konsep matematika 

SD 

7. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

 

 

 

Penggunaan alat peraga di samping cocok untuk   pembelajaran materi .... 

a. Statistika 

b. Pola bilangan 

c. Konsep Geometri 

d. Skala 

8. Perhatikanlah gambar dibawah ini! 

  

 

Manfaat dari alat peraga Loncat Katak di atas adalah .... 

a. untuk menanamkan konsep/pengertian geometri. 

b. untuk pengenalan bangun datar. 

c. untuk menemukan suatu pola bilangan. 

d. untuk melatih keterampilan operasi penjumlahan bilangan. 

9 Bu Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas I tentang nilai tempat suatu bilangan. 

Media yeng tepat digunakan bu Ani adalah ... 

a. Kartu bilangan 

b. Blok dienes 

c. Loncat katak 

d. Papan berpaku 
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10. Pak Arief ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter. 

Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah ... 

a. Pita garis bilangan, mistar, tangga garis 

b. Blok dienes, mistar, pita garis bilangan 

c. Mistar, uang logam, blok dienes 

d. Tangga garis, blok dienes, uang logam 
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PROFESIONAL MATEMATIKA 

Capaian Pembelajaran   :Menguasai konsep teoretis materi pelajaran yang 

diampu secara mendalam. 

Indikator 1 : Menentukan hasil operasi pada bilangan pecahan 

1. Nilai dari 
2

1
2

3

1
3

4

3
2   

a. 
12

5
1     c. 

7

1
2  

b. 
12

1
2     d. 

4

3
1  

2. Ibu mempunyai kue yang besar, dan  ingin dibagikan kepada 5 anaknya. Anaknya yang 

bernama Didik mendapat bagian 1 
 

 
, Prawido mendapat bagian 

 

 
 , dan Dik mendapat 

bagian 2 
 

 
, serta Pra mendapat 

 

 
, sedangkan Wido mendapat bagian  1 

 

 
. Urutkanlah 

siapa yang mendapat bagian kue terbesar hingga yang terkecil . . . .  

a. Didik – Prawido – Dik – Pra – Wido c. Dik – Wido – Didik – Pra – Prawido 

b. Prawido – Dik – Pra – Wido – Didik d. Wido – Didik – Prawido – Dik – Pra 

Indikator 2 : Menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 

3. Jika akar-akar persamaan x
2
 – 3x – 10 = 0 adalah x1 dan x2, maka hasil dari x1+x2 sama 

dengan ….  

a. x1+x2 = 3      c. x1+x2 = 5 

b. x1+x2 = 4      d. x1+x2 = 7 

4. Himpunan penyelesaian  dari x
2 

+ 7x – 30 = 0 dan  hasil        dari persamaan tersebut 

adalah …    

a. { -10,-3 } ,             c. { 3, -10 } ,               

b. { 10,-3 } ,               d. { 3 , 10 } ,            
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Indikator 3 : Menentukan ukuran pada segitiga atau segiempat dengan menerapkan 

kesebangunan 

5. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

E dan F adalah titik tengah AC dan BD. 

Panjang EF adalah . . . 

a. 4 cm    c. 8 cm 

b. 3 cm     d. 6 cm 

 

6. Perhatikan gambar berikut! 

Jika ABCD dan PQRS sebangun, maka keliling 

PQRS....... 

a. 100  c. 50 

b. 80  d. 25 

7. Dalam segitiga ABC diketahui b = 8 cm, c = 5 cm, dan sudut A = 60. Panjang sisi A = ... 

a.    √7 cm    c. 49 cm 

b.    7 cm    d. √49 cm 

 

8. Panjang DE adalah …. 

a. 12 cm   c. 20 cm 

b. 18 cm   d. 24 cm 

 

9. Pada gambar berikut diketahui<CAB = <PQC 

Panjang AB adalah… m. 

a. 17  c. 19 

b. 18  d. 20 

 

Indikator 4 : Menentukan ukuran yang berkaitan dengan bangun ruang 

10. Tangki air berbentuk prisma persegi panjang memiliki panjang 3 m, lebar 80 cm, dan 

tingginya 60 cm. Tentukan volume tangki dalam satuan liter!  
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a. 1.480.000 cm3 

b. 1.590.000 cm3 

c. 1.440.000 cm3 

d. 1.400.000 cm3 

11. Sebuah kue memiliki panjang sisi 18 cm. Kue diiris sehingga bentuknya menjadi gambar 

berikut ! 

Berapa volume kue yang tersisa ?     

a. 729,5 cm
3  

c. 121,5 cm
3 

b. 5832  cm
3  

d. 5710,5 cm
3 

12. Sebuah bak air berbentuk balok. Panjang, lebar, dan tinggi bagian dalamnya berturut-

turut 60 cm, 50 cm, dan 40 cm. jika bak diisi secara hati-hati dengan menggunakan ember 

yang berkapasitas 9 liter, air dalam bak akan mulai tumpah setelah takaran ke- …. 

a. 12   c. 14 

b. 13   d. 15 

13. Jika panjang diagonal sisi kubus 6√2 cm, panjang diagonal ruangnya adalah... cm 

a.    6√2   c. 6√5 

b.    6√3   d. 12 

14. Pernyataan berikut merupakan rumus volume bangun ruang sisi datar, kecuali... 

 

15. Berdasarkan gambar. Diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk 

segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisinya 6 cm dan lebar 8 cm. 

Tinggi limas 15 cm. Hitunglah volume nya ! 

a. 120 cm³   c. 180 cm³   

b. 130 cm³   d. 220 cm³ 

 

Capaian Pembelajaran : Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta 

keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, 

pengukuran, statistika dan logika matematika 
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Indikator 5 : Menentukan kesimpulan logis dari suatu argument 

16. 1) Kuda adalah binatang bersayap 

2.) Semua binatang bersayap tidak dapat terbang  

Kesimpulan logis dari argumen diatas adalah...  

a. Kuda dapat terbang    c. Kuda tidak dapat terbang 

b. Kuda adalah binatang bersayap  d. Kuda adalah binatang bersayap 

sehingga kuda dapat terbang  

Indikator 6 : Menentukan bentuk sederhana dari suatu identitas trigonometri 

17. Diketahui nilai sin α cos β = 
 

 
 dan sin (α-β) = 

 

 
 untuk 0

0 
≤ α ≤ 180

0
 untuk 0

0 
≤ β ≤ 90

0
. 

Nilai sin (α+ β) = … 

a. - 
 

 
     c. - 

 

 
 

b. - 
 

 
     d. 

 

 
 

18. . Nilai dari sin      adalah… 

a. 
 

 
 √     c. 

 

 
 

b. 
 

 
 √     d. 

 

 
  √  + √  

Indikator 7 : Menganalisis data statistik secara deskriptif 

19. Diketahui total barang yang dijual pedagang baju adalah 300 buah. Jika baju            

yang dijual dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut:  

Berapa baju anak yang dijual pedagang baju tersebut? 

a. 114 baju 

b. 243 baju 

c. 66 baju 

d. 99 baju 

20. Skor rata-rata ulangan matematika pada tabel disamping adalah....  

a. 84    

b. 86   

c. 88   

d. 90  
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21. Tiga puluh data mempunyai rata-rata P. Jika rata-rata 20% diantaranya adalah P+01,40%  

lainnya adalah P-0,1 dan 10% lainnya lagi adalah P-0,5. Dan rata-rata 30% data sisanya 

adalah P+Q. Maka Q= … 

a. 1/5  b. 7/30   c. 4/15      d. 3/10 

22. Banyak siswa kelas A adalah 30. Kelas B adalah 20 siswa. Nilai rata – rata ujian 

matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Jika rata – rata nilai ujian matematika gabungan 

dari kelas A dan kelas B adalah 66, maka rata – rata nilai ujian matematika B adalah  . . . . 

a. 62  b. 58   c. 64  d. 60 

23. Nilai Matematika dari SD GMIM 1 Tomohon ada 5 siswa mendapat nilai 4; 8 siswa 

nilainya 5; 15 siswa nilainya 6; 20 siswa nilainya 7; 10 siswa nilainya 8; dan 2 siswa 

nilainya 9, maka deskripsi hasil di bawah ini yang  tepat berdasarkan data di atas  adalah.. 

a. Modus dari data di atas adalah 6  c. Rata-rata data di atas adalah 6,4 

b. Median dari data di atas adalah  6  d. Median data di atas adalah 8 

Capaian Pembelajaran : Mampu mengguna-kan pengetahuan konseptual, prosedural, 

dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta. Penerapan-nya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Indikator 8 : Menentukan rumus dari suatu pola bilangan 

24. Empat bentuk berikut membentuk suatu pola. Selisih banyak titik antara bentuk ke-1 dan 

bentuk ke-2  adalah 3 titik.  

 

 

         1           2                        3                 4 

Selisih banyak titik antara bentuk ke-15 dan ke-16 adalah . . . titik. 

a. 19  c. 31 

b. 24  d. 42 

25. Perhatikan empat bentuk pertama barisan berikut. Penambahan titik dari bentuk ke 1 ke 

bentuk ke 2 sebanyak 5 titik. Penambahan titik dari bentuk ke10 kebentuk ke 11 

sebnayk…titik. 

a. 27 b. 36 c. 38 d. 41 
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Indikator 7 : Memecahkan masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi aljabar 

26. Sekarang umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak. Lima tahun kemudian 

jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Berapa umur kakak dan adik sekarang? 

a. 15 tahun dan 20 tahun    c. 10 tahun dan 25 tahun 

b. 15 tahun dan 10 tahun    d. 11 tahun dan 16 tahun 

27. Pak Widodo mempunyai usaha untuk melayani jasa transfortasi jasa roda 2 dan roda 4. 

Banyak kendaraan pak Widodo ada 56. Jka jumlah rodanya ada 160, maka selisih 

kendaraan beroda 2 dan beroda 4 ada . . . . 

a. 8    b. 9   c. 11   d. 12 

Indikator 8 : Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

Jarak, waktu dan kecepatan 

28. Jika A bergerak pada kecepatan 60 km/jam, sedangkan B 70 km/jam. A berangkat 20 

menit lebih dahulu dibandingkan B. Jika B berangkat pada pukul 08.00, maka pukul berapa 

B akan menyusul A? 

a. 09.40   b. 10.00  c. 10.20   d. 10.40 

29. Kakek Sugiono pergi ke tempat kerja pukul 7.00 setiap pagi. Jika menggunakan mobil 

dengan kecepatan 40 km/jam, maka dia tiba di tempat kerja terlambat 10 menit. Jika 

menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km/jam, maka dia tiba di tempat kerja 20 menit 

sebelum jam kerja dimulai. Jadi, jarak antara rumah Kakek Sugiono dan tempat kerja 

adalah….. 

a. 120 km   b. 60 km  c. 80 km   d. 70 km 

30. Rangga mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan  kecepatan rata-rata 50 

km/jam. Ia berangkat pukul 07.45 pada waktu yang sama Danu mengendarai sepeda motor 

dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata 60 km/jam, jika jarak kota tersebut 165 km, 

pada pukul berapa mereka akan berpapasan? 

a. 09.35   b. 09.15   c. 08.25  d. 08.15 

Indikator 9 : Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit 

31. Bayu memiliki bak dengan ukuran panjang 90 cm, lebarnya 70 cm dan tinggi 80 cm, bak 

tersebut diisi air dari kran. Air keran mampu mengisi bak hingga penuh selama 20 menit. 

Berapa debit (l/d) air yang mengalir dari keran tersebut? 

a. 25,5 liter/menit  b. 25,05 liter/menit   

c.0,43 liter/detik   d. 0,043 liter/detik 
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32. Pompa A mampu memompa air dengan debet 60L/menit dan Pompa B dengan Debit 80L/ 

menit. Kedua pompa tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menguras air 

sebanyak 67.200L. Setelah lima jam pertama pemakaian ternyata pompa A rusak 

sedangkan pompa B tetap bisa digunakan hingga selesai. Lama waktu untuk menguras 

seluruh isi kolam tersebut adalah…jam. 

a. 13   b. 12   c. 11,15   d. 10,25 

33. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, dengan luas permukaan 86.400    . Pada bagian atas 

bak mandi tersebut terpasang 3 kran A, B, dan C. Kran A dinyalakan selama 480 detik, 

kemudian dilanjutkan kran B dinyalakan selama 1/5 jam, waktu yang diperlukan kran C 

untuk memenuhi bak mandi adalah… 

(kran A = 60 L/menit, Kran B = 48 L/menit,kran C= 42L/menit) 

a. 1,6 menit    c. 16,5 menit 

b. 16,0 menit    d. 16,7 menit 

Indikator 10 : Pemecahan masalah matematika sehari-hari yang berkaitan faktor, FPB, 

KPK 

34. Seorang pengelola pasar swalayan menerima pasokan buah-buahan dan sayur mayur 

berupa 78 sisir pisang, 96 ikat sayur mayur dan 120 buah jeruk. Ia akan mengemasnya 

dalam paket-paket  dengan per paket berisi pisang, sayur mayur dan jeruk. Paket terbanyak 

yang dapat disiapkannya dengan sisa yang sedikit-sedikitnya adalah .. 

a. 6 kemasan  b. 12 kemasan  c. 15 kemasan  d. 30 kemasan 

35. Tony mempunyai 84 bolpoin dan 56 pensil.sari ingin membagikan kepada teman temanya 

dan akan di masukkan dalam kantong.berapa banyak bolpoin dan pensil setiap kantong?  

a. Bolpoin 3,pensil 2   c. Bolpoin 9,pensil 6  

b. Bolpoin 6, pensil 4   d. Bolpoin 12,pensil 8 
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Kunci Jawaban Pedagogik Matematika 

1. B 

2. D 

3. C 

4. C 

5. B 

6. C 

7. C 

8. C 

9. B 

10. A 

 

Kunci Profesional Jawaban Matematika 

1. A    11. D   21.B   31.C 

2. C    12. C   22.D   32.D 

3. A    13. B   23.C   33.B 

4. C    14.D   24.C   34.A 

5. D    15. A   25.D   35.A 

6. C    16.C   26.B 

7. C    17.C   27.A 

8. B    18.D   28.B 

9. B    19.C   29.B 

10. C    20.A   30.B 
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PEDAGOGIK IPA 

Capaian Kompetensi  : Menguasai teori aplikasi pedagogik (techno-pedagogical 

content knowledge (TPACK) minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, 

kurikulum, model dan prinsipprinsip pembelajaran IPA yang bersifat mendidik. 

Indikator 1 :  “Disajikan kasus, peserta diminta menentukan model pembelajaran atau 

pengelolaan kelas ataupenggunaan media dalam membelajarkan IPA”. 

1. Dalam mengawali pembelajaran pak mamaz nendar menyampaikan suatu permasalahan 

guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran – kepenasaran para siswanya.langkah 

tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan 

kreativitasnya.langkah yang dilakukan pak mamaz nendar itu merupakan bagian dari 

model pembelajaran …. 

a. Portofolio  

b. Saintifik  

c. Penemuan  

d. Autentik  

2. Perhatikan ilustrasi berikut ini 

Bu ani adalah seorang guru di kelas V SD yang bertiindak sebagai fasilitator terhadap 

mmateri yang akan dibberikan. Terlebih dahulu bu ani menyajikan masalah nyata kepada 

siswa, lalu memfasilitasi siswa dengan mengidentifikasi  apa  yang siswa ketahui. 

Selanjutnya bu ani membimbing siswa untuk menemukan berbagai alternative dalam 

menyelesaikan masalah. Setelah masig-masinng siswa menemukan solusinya, selanjutnya 

siswa menyusun laporan hasil dalam bentuk gagasan, model dan sebagainya. Pada tahap 

akhir,, siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelesaian masalah yang 

dilakukan. 

Berdasarkan ilustrasi di atas, model pembelajaran yang digunakan di atas adalah… 

a. Inquiri learning 

b. Discovery learning 

c. Project based learning 

d. Problem based learning 
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3. Guru bersama siswa merencanakan sebuah kegiatan yang kolaboratif. Dengan tujuan agar 

peserta didik memiliki tanggungjawab atas kegiatan yang sudah direncanakan bersama. 

Dalam perencanaan tersebut dibicarakan mengenai aturan main, alat dan bahan yang 

digunakan serta langkah kerja untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Model 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut adalah… 

a. Cooperative Learning 

b. Project Based Learning 

c. Discovery Learning 

d. STAD 

4. Siswa dibagikan LKS, diantaranya terdapat salah satu petunjuk sebagai berikut : 

“Tarik balon karet yang dijadikan penutup botol plastik bagian bawah ke arah luar, 

apakah ada udara masuk atau keluar ?” 

Maka sebelumnya siswa telah membuat alat peraga yang mendukung proses 

pembelajaran, alat peraga apakah yang berhubungan dengan pertanyaan petunjuk diatas ? 

a. Alat peraga listrik pararel 

b. Alat peraga teropong kapal selam. 

c. Alat peraga proses pernapasan pada manusia 

d. Alat pernapasan reaksi asam laktat 

Capaian Kompetensi  : Menilai dan mengevaluasi pembelajaranmeliputi: 

1) melaksanakan penilaian otentikholistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; dan 

2) menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Indikator 2  : “Membuat rubrik untuk menilai praktikum IPA” 

5. Siswa kelas 2 sd melakukan praktikum membuktikan tentang sifat benda cair.di bawah 

ini ialah aspek yang di nilai sesuai dengan karakter anak kelas 2 sd kecuali…. 

a. Kerja sesuai petunjuk 

b. kerapian kerja  

c. hasil kerja  

d. menunjukkan berat air 

6. Berikut merupakan indikator dalam rubric penilaian praktikum ipa  

1. Melakukan praktikum 

2. Menafsirkan hasil pengamatan 
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3. Menyiapkan alat dan bahan 

4. Mendeskripsikan pengamatan 

5. Mempresentasikan hasil praktikum 

Urutan indicator sesuai rubric penilaian dalam praktikum ipa yang tepat adalah 

a. 1,2,3,4,5 

b. 3,1,2,4,5 

c. 3,1,4,2,5 

d. 3,5,2,1,4 

7. Dalam membuat rubrik untuk menilai praktikum IPA  yaitu percobaan Mengidentifikasi 

adanya kandungan Karbohidrat dan Protein, ada 4 aspek yang dijadikan patokan nilai 

untuk siswa, salah satunya adalah “Prosedur kerja siswa”, maka rubrik yang ditulis 

sebagai berikut: 

1) Jika hanya melakukan sedikit prosedur yang benar. 

2) Jika kadang siswa banyak bekerja sama kadang tidak bekerja sama. 

3) Jika tidak melakukannya sesuai dengan prosedur. 

4) Jika selalu melakukan percobaan sesuai dengan prosedur kerja yang benar. 

Urutan skor dimulai dari yang terendah ke yang paling tinggi / 1-4  adalah .. 

a. 1), 2), 3), 4)   c. 3), 2), 1) , 4) 

b. 3), 1), 2), 4)   d. 2), 3), 1), 4) 

Indikator 3 : “Membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir 

tingkat tinggi materi IPA” 

8. Tidak gampang membuat soal-soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Guru sendiripun harus memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk membuat soal-

soal tersebut. Berikut ini yang merupakan bentuk soal untuk mengukur kemampuan 

berpikir tingkat tinggi pada materi IPA, kecuali............... 

a. Kapan praktikum IPA materi perubahan wujud zat dilaksanakan? 

b. Apa perbedaan hewan vertebrata dengan invertebrata? 

c. Buatlah hipotesis tentang percobaan kalor yang telah dilakukan, apa saja yang akan 

terjadi ? 

d. Bagaimana proses terjadinya pernafasan pada manusia? 

9. Dibawah ini adalah contoh pertanyaan berpikir tingkat tinggi untu siswa, kecuali … 

a. Berdasarkan bahan bacaan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan tentang proses 

pernafasan manusia? 

b. Bagaimanakah cara kerja katrol? 
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c. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? 

d. Buatlah pemecahan masalah dari pencemaran lingkungan disekitarmu! 

 

Capaian Kompetensi  : Mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan 

dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah 

Indikator 4 : “Disajikan kasus, peserta diminta menentukan rumusan masalah, dan 

pemecahannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di kelas” 

10. Anda ingin mencoba memberikan pupuk kompos terhadap tanaman cabai. Perubahan 

kondisi yang akan diteliti adalah pertumbuhan tanaman cabai, yaitu tentang perubahan 

tinggi tanaman serta besar daunnya dibandingkan dengan tanaman cabai yang tidak diberi 

pupuk. Rumusan masalah yang cocok untuk masalah tersebut adalah . . . 

a. Adakah pengaruh pupuk urea terhadap tingginya tanaman cabai? 

b. Adakah pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman cabai? 

c. Bagaimana cara pupuk kompos membuat tumbuhan cabai tumbuh? 

d. Apakah tanaman cabai bisa tumbuh? 

11. Jodi dan Romi sedang memanfaatkan perubahan energi. Jodi sedang menggunakan 

setrika dan Romi sedang memompa ban sepeda. Menurutmu perubahan energi yang 

dimanfaatkaan Jodi dan Romi yaitu........... 

a. Jodi memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi panas, dan Romi 

memanfaatkaan perubahan energi gerak menjadi angin. 

b. Jodi memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi panas, dan Romi 

memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi angin. 

c. Jodi memanfaatkan perubahan energi panas menjadi gerak, dan Romi 

memanfaatkan perubahan energi angin menjadi gerak. 

d. Jodi memanfaatakan perubahan energi gerak menjadi angin, dan Romi 

memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi panas. 
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PROFESIONAL IPA 

Capaian Pembelajaran : Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Indikator : Menganalisis kegiatan ilmiah untuk menentuka rumusan masalah, 

tujuan, hipotesis, atau variabel penelitian 

1. Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan menyalakan dua batang lilin sejenis 

kemudian menutupnya rapat-rapat masing-masing lilin dengan gelas yang volumenya tidak 

sama, dan mengamati nyala api lilin hingga keduanya mati. Dengan memperhatikan yang 

dilakukan siswa tersebut, maka rumusan masalahnya adalah .... 

a. Mengapa nyala api lilin lebih cepat mati bila ditutup gelas? 

b. Apakah volume gelas mempengaruhi durasi nyala api lilin? 

c. Apa penyebab nyala api lilin yang ditutup mati tidak bersamaan? 

d. Apakah gelas menjadi faktor penyebab kematian nyala api lilin? 

2. Terdapat penelitian yang berjudul “Pengaruh Kadar Pupuk Urea Terhadap Pertumbuhan 

Tanaman Jagung”. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan maka variabel bebasnya 

adalah .... 

a. Pengaruh kadar pupuk  

b. Pertumbuhan tanaman jagung 

c. Banyaknya jagung yang dihasilkan 

d. Jumlah tanaman yang tumbuh 

3. Dini dan Alif akan melakukan percobaan benda melayang di air. Bahan dan alat yang 

disiapkan berupa: air, garam, telur, gelas dan sendok. Mula-mula telur dimasukan kedalam 

gelas berisi air, tampak telur tenggelam. Dini menambahkan garam kedalam air tersebut 

sedikit demi sedikit, hingga akhirnya telur melayang. Variabel bebas percobaan dini dan 

alif adalah... 

a. Volume air   c. massa garam 

b. Massa air   d. massa telur 

4. Pada sebuah percobaan terdapat 2 pot yang berisi tanaman kacang hijau, kedua pot tersebut 

diberi perlakuan yang berbeda, pot A disiram dengan cucian air beras dan pot B disiram 
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dengan air murni. Beberapa hari kemudian, tampak perbedaan pertumbuhan pada tanaman 

kacang hijau. Berdasarkan percobaan tersebut, rumusan masalah yang sesuai adalah… 

a. Bagaimanakah perbedaan pertumbuhan antara pot A dan pot B pada tanaman kacang 

hijau? 

b. Bagaimanakah pengaruh cucian air beras terhadap pertumbuhan kecambah tanaman 

kacang hijau? 

c. Bagaimanakah pengaruh perlakuan pada pertumbuhan kecambah tanaman kacang 

hijau di pot A dan pot B? 

d. Bagaimanakah pengaruh perlakuan percobaan terhadap pertumbuhan kecambah 

tanaman kacang hijau? 

Indikator  2 (menganalisis perubahan yang terjadi dia alam akibat pelapukan, perkaratan) 

5. Berikut adalah faktor yang berpengaruh kepada proses pelapukan alam, kecuali .... 

a. cuaca     

b. temperatur 

c. bahan penyusun 

d. volume bahan 

6. Perhatikan penyataan berikut ini : 

1. Terjadi karena perubahan suhu extrim 

2. Terjadi karena erosi oleh air pada lapisan batuan 

3. Batuan yang melapuk semakin kecil akibat benturan dengan batuan lain 

4. Batuan semakin mengecil karena kulit batuan mengalami pengelupasan 

Ciri pelapukan kimia adalah …. 

a.1 dan 2   b.2 dan 3 

c.3 dan 4   d.1 dan 3 

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan di bawah ini, kecuali 

a. Konsentrasi H2O dan O2 

b. Keadaan tofografi 

c. Cuaca dan iklim 

d. Keadaan vegetasi 

8. Perkaratan dapat terjadi dengan mudah di daerah sekitar pantai karena .... 

a. Air di daerah pantai mengandung kadar vitamin yang tinggi 

b. Air di pantai sangat jernih dan banyak 

c. Air di sekitar pantai bercampur dengan pasir 
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d. Air di sekitar pantai mengandung kadar garam yang tinggi 

 

Capaian Pembelajaran : Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu 

pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. 

Indikator. 3 (Membedakan fungsi bagian rangka manusia) 

9. Berikut adalah bagian rangka manusia dan fungsinya, kecuali .... 

a. tulang rangka tubuh untuk tempat melekatnya otot 

b. tulang rangka kepala untuk melindungi otak 

c. tulang rangka badan untuk menghubungkan kepala dan kaki 

d. tulang rangka anggota gerak bawah untuk menopang tubuh 

10. Perhatikanlah gambar berikut! 

Bagian rangka yang di tandai huruf A adalah… 

a. tulang belikat 

b. tulang lengan atas 

c. tulang pengumpil 

d. tulang selangka 

11. Penyakit akibat kekurangan zat kapur adalah …. 

a. Polio  c. rematik 

b. Osteoporosis d. rakitis 

12. Berikut ini adalah fungsi tulang rangka manusia,Kecuali…. 

a. Tempat pembentukan kelenjar  

b. Menopang tubuh  

c. Meletakkan otot dan jaringan  

d. Melindungi bagian tubuh yang lunak  

13. Salah satu fungsi rangka manusia adalah hematopoiesis, yaitu… 

a. pembentukan kalsium dan fosfor. 

b. Pembentukan mineral. 

c. Pembentukan sel-sel darah merah, sel darah putih dan keeping-keping darah. 

d. Pembentukan otot-otot lurik. 

Indikator. 4 “Menganalisis proses pernapasan pada manusia (organ dan struktur organ 

pernapasan, proses pengangkutan udara)” 

14. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen oleh manusia. Organ pernapasan yang 

berfungsi menyerap oksigen adalah . . . . 
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a. Alveolus   c. Glotis 

b. Faring   d. Trakea 

 

15. Pada system pernafasan manusia,proses masuknya udara ke paru – paru adalah … 

a. Rongga dada mengembang,tekanan udara dalam paru -  paru lebih rendah dari 

tekanan udara luar masuk ke paru – paru  

b. Rongga dada mengembang dan katup penghisap terbuka sehingga mengalirkan 

udara luar ke dalam paru – paru. 

c. Lubang hidung menghisap udara luar dan memasukkannya ke dalam paru – paru 

d. Lubang hidung menghisap udara luar kemudian melalui trachea di teruskan oleh 

bronchus masuk ke bagian alveolus di paru – paru. 

16. Yang benar tentang pernafasan di bawah ini adalah…kecuali 

a. Trakea atau batang tenggorokan tersusun atas 2 lapisan 

b. Bronkus berjumlah satu pasang 

c. Laring atau panggkal tenggorokan berhubungan dengan faring dan trakea yang 

terdiri dari tulang rawan yaitu jakkun, epiglottis dan tulang rawan krikoid 

d. Tempat pertukaran gas O2 dan CO2 terjadi di dalam alveoli 

Indikator. 5 (Menentukan cara pemisahan materi “filtrasi, kristalisasi, sublimasi,atau 

kromatografi”) 

17. Cara terbaik untuk memisahkan garam yang tercampur dengan pasir adalah dengan 

cara.. 

a. sublimasi 

b. kristalisasi 

c. filtrasi 

d. distilasi 

18. Berikut adalah beberapa contoh peristiwa sehari-hari. 

1) pompa air rumah adalah salah satu dari contoh filtrasi. 

2) industri belerang menggunakan prinsip kristalisasi 

3) pemisahan gula tebu dari air merupakan salah satu dari contoh filtrasi. 

4) campuran kamfer dan arang yang dipanaskan merupakan contoh dari Kristalisasi 

5) untuk mengetahui kandungan narkotika dalam tubuh dapat dilihat dengan cara 

kromatografi. 

Pernyataan diatas yang benar adalah .. 
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a. 1, 2 dan 3   c. 2,3 dan 4 

b. 1, 3, dan 5   d. 1,2, dan 5 

 

Indikator 6 (menyimpulkan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan atau hewan) 

19. Berikut pernyataan tentang teknik perkembangbiakan pada tumbuhan yang benar, 

kecuali  

a. teknik vegetatif menghasilkan akar yang kuat 

b. teknik vegetatif lebih cepat menghasilkan buah 

c. teknik generatif menghasilkan akar yang kuat 

d. teknik vegetatif menghasilkan karakteristik sama induk 

20. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang 

berbeda jenis tanamannya, dan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang masih dekat 

hubungan kekerabatannya dinamakan penyerbukan...... 

a. Bastar    c.Sendiri 

b. Tetangga   d. Silang 

21. Perhatikan ciri-ciri perkembangbiakan berikut ini ! 

1) Individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. 

2) Sifat individu baru sama dengan induknya. 

3) Melibatkan dua induk. 

4) Individu baru terjadi dari hasil pembuahan. 

5) Individu baru bervariasi. 

Yang merupakan ciri-ciri perkembangbiakan generatif adalah… 

a. 1 dan 3 

b. 1 dan 2 

c. 3 dan 4 

d. 2 dan 5 

22. Berikut adalah kelebihan dari perkembangbiakan tumbuhan: 

1. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 

2. Tanaman lebih cepat berbuah. 

3. Umur Tanaman akan lebih lama 

4. Masa muda tanaman relatif pendek. 

5. Dapat menghasilkan varietas baru, dengan cara menyilang (mudah diperbanyak). 
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Manakah poin-poin diatas yang termasuk dalam kelebihan perkembangbiakan 

tumbuhan secara generatif? 

a. 1,2 dan 4    c. 1, 3, dan 4 

b. 1, 3, dan 5    d. 3,4 dan 5 

 

23. Di bawah ini yang merupakan perkembang biakan aseksual kecuali…. 

a. Tunas  

b. Membelah diri  

c. Fragmentasi  

d. Ovovivipar  

Indikator 7 (Menentukan gelombang yang terjadi pada peristiwa resonansi bunyi) 

24. Gelombang ultrasonik dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia seperti dibawah 

ini, kecuali...  

a. Kacamata tunanetra 

b. Alat ukur ketinggian gunung 

c. Alat ukur kedalaman laut 

d. Alat pemeriksaan USG 

25. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Sehingga mempunyai sifat-sifat 

sebagai berikut.  kecuali .... 

a. Reflection 

b. Refraction 

c. Reaction 

d. Interferention 

26. Oleh karena gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, gelombang bunyi 

dapat mengalami peristiwa... 

a. Difraksi 

b. Interferensi 

c. Refraksi 

d. Semua jawaban benar 

27. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, maka gelombang bunyi dapat 

mengalami periswtiwa sebagai berikut: 

1) Refraksi (pembiasan bunyi) 

2) Interferensi (perpaduan bunyi) 
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3) Refleksi (pembelokan bunyi) 

4) Difraksi (pemantulan bunyi) 

Pernyataan tersebut yang benar adalah . . . 

a. 1 dan 4   c. 3 dan 4 

b. 2 dan 3   d. 1 dan 2 

28. Jika sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 2000Hz dan 2008 Hz berbunyi secara 

serentak, akan timbul pelayangan bunyi dengan frekuensi . . . 

a. 2 Hz    c. 8 Hz 

b. 2000Hz    d. 2008 Hz 

29. Perhatikan gambar dibawah ini 

 

 

 

Jika bandul I diayunkan, maka bandul yang ikut berayun adalah … 

a. bandul II 

b. bandul III 

c. bandul IV 

d. semua berayun 

Indikator 8 (Menerapkan konsep kalor pada kehidupan sehari-hari) 

30. Berikut adalah contoh yang termasuk kedalam konduksi .. 

a. air yang dimasak. 

b. Panas matahari  

c. besi yang dipanaskan 

d. Adanya angin laut 

31. Prinsip dari teori asas black dalam kalor yakni .. 

a. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. 

b. jumlah kalor yang dilepas tidak sama dengan jumlah kalor yang diteruma 

c. jumlah kalor yang diterima lebih sedikit dibandingkan yang dilepas. 

d. kalor tidak bisa dilepas jika kalaor yang diterima tertahan. 

Indikator 9 (Memahami cacat mata dan cara mengatasinya) 

32. mata adalah alat indera yang sangat penting bagi kita, karena mata merupakan alat 

untuk melihat segala hal yang ada di dunia ini, melihat indahnya alam, melihat indahnya 
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ciptaan sang Maha Pencipta yang diciptakan untuk kita. Oleh karena itu mata harus kita 

jaga dengan baik. Bila mata kita tidak dijaga maka akan menimbulkan beberapa faktor 

sebagai berikut: 

a. tekanan yang berlebihan pada kornea 

b. kebiasaan membaca yang buruk 

c. kebiasaan menggunakan mata untuk objek yang terlalu dekat 

d. pandangan mata yang kabur, suram atau seperti ada bayangan awan atau asap 

e. sulit melihat pada malam hari 

maka, faktor diatas adalah beberapa contoh ketika terjadi gangguan penglihatan oleh 

penderita Astigmatisme adalah.... 

a. a, b, c 

b. a, c, e 

c. b, c, d 

d. c, d, e 

33. Penyakit ini disebabkan oleh lensa mata yang tidak mampu memipih seperti biasanya, 

sehingga sinar-sinar sejajar yang berasal dari benda jauh akan terpotong oleh retina. 

Penyakit ini disebuat . . . 

a. hipermiopi    c. presbiopi 

b.  astigmatisma   d. Miopi 

Indikator 10 “Menerapkan konsep kelistrikan pada rangkaian seri, paralel, campuran seri 

paralel” 

34. Dua buah resistor disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan 10 

volt. Jika hambatan masing-masing resistor tersebut  adalah 2 Ω dan 10 Ω, maka kuat 

arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah............ 

a. 0,83 A 

b. 0,38 A 

c. 0,84 A 

d. 0,48 A 

Indikator 11 Mennerapkan konsep gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari 

35. Perhatikan beberapa pernyataan berikit: 

1. dapat merubah kecepatan 

2. dapat berupa dorongan atau tarikan 

3. dapat merubah masa benda 
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4. dapat merubah bentuk benda 

dari keempat pernyataan tersebut, pernyataan yang benar mengenai gaya dalam fisika 

adalah .... 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 2 dan 4 

c. 1, 3 dan 4 

d. 2, 3, dan 4 

36. Berikut pengaruh gaya terhadap gerak benda, kecuali .... 

a. benda diam menjadi bergerak 

b. benda bergerak menjadi berubah arah geraknya 

c. benda bergerak menjadi diam 

d. balon berubah bentuk bila ditekan 
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Kunci Jawaban IPA 

PEDAGOGIK IPA 

1. Jawaban: C. Penemuan 

2. Jawaban : D. Problem based Learning 

3. Jawaban : B. Project Based Learning 

4. Jawaban : C. Alat peraga proses pernapasan pada manusia. 

5. Jawaban : D. Menunjukan berat air  

6. Jawaban : c.  3,1,4,2,5 

7. Jawaban : C. 3), 2), 1) , 4) 

8. Jawaban : A. Kapan praktikum IPA materi perubahan wujud zat dilaksanakan? 

9. Jawaban : C. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? 

10. Jawaban : B. Adakah pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman cabai? 

11. Pembahasan: 

12. Jawaban : A. Jodi memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi panas, dan Romi 

memanfaatkaan perubahan energi gerak menjadi angin 

 

PROFESIONAL IPA 

1. Jawaban:  B. Apakah volume gelas mempengaruhi durasi nyala api lilin? 

2. Jawaban : A. Pengaruh kadar pupuk  

3. Jawaban : C. Massa garam 

4. Jawaban : B. Bagaimanakah pengaruh cucian air beras terhadap pertumbuhan 

kecambah tanaman kacang hijau? 

5. Jawaban : D. volume bahan 

6. Jawaban : A. 1 dan 2 

7. Jawaban : A. Konsentrasi H2O dan O2 

8. Jawaban : D. Air di sekitar pantai mengandung kadar garam yang tinggi 

9. Jawaban: C. Tulang rangka badan untuk menghubungkan kepala dan kaki 
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10. Jawaban : D. Tulang selangka 

11. Jawaban: B. Osteoporosis 

12. Jawaban : A. Tempat pembentukan kelenjar. 

13. Jawaban : C. Pembentukan sel-sel darah merah, sel darah putih dan keeping-keping 

darah 

14. Jawaban : A. Alveolus 

15. Jawaban : A. Rongga dada mengembang,tekanan udara dalam paru -  paru lebih 

rendah dari tekanan udara luar masuk ke paru – paru. 

16. Jawaban : A. Trakea atau batang tenggorokan tersusun atas 2 lapisan 

17. Jawaban : C. Filtrasi 

18. Jawaban : D. 1,2, dan 5 

19. Jawaban : A. Teknik vegetatif menghasilkan akar yang kuat 

20. Jawaban : A. Bastar 

21. Jawaban : C. 3 dan 4 

22. Jawaban : B. 1, 3, dan 5 

23. Jawaban : D. Ovovivipar  

24. Jawaban: B. Alat ukur ketinggian gunung 

25. Jawaban: C. Reaction 

26. Jawaban : D. Semua jawaban benar 

27. Jawaban : D. 1 dan 2 

28. Jawaban : C. 8 Hz 

29. Jawaban : B. bandul III 

30. Jawaban : C. besi yang dipanaskan. 

31. Jawaban : A. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. 

32. Jawaban : A. a, b, c 

33. Jawaban : D. Miopi 

34. Jawaban : A. 0,83 A 

35. Jawaban : B. 1, 2 dan 4 

36. Jawaban : D. balon berubah bentuk bila ditekan 
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SOAL PEDAGOGIK IPS PPG 

Capaian Pembelajaran : Teori aplikasi pedagogis (pedagogical content knowledge) minimal 

teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip- prinsip pembelajaran 

bidang studi yang mendidik; 

Indikator  : Menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran IPS yang mendidik 

sesuai dengan karakteristik anak SD 

1. Seorang guru selalu memberikan apresiasi atau penghargaan berupa nilai yang baik 

dan  kata kata positif terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Hal itu 

dilakukan karena berdasarkan pengalamannya nilai yang baik dan kata-kata positif dapat 

membuat siswa lebih giat belajar. Guru tersebut telah menerapkan prinsip 

pembelajaran…. 

a. Perhatian dan Motivasi 

b. Tantangan 

c. Perbedaan Individual 

d. Balikan atau penguatan 

2. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai. Namun selalu 

terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Timbullah motif untuk mengatasi 

hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. 

a. Perhatian dan Motivasi 

b. Tantangan 

c. Perbedaan Individual 

d. Balikan atau penguatan 

3. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran IPS 

adalah… 

a. Guru harus menggunakan media secara aktif 

b. Dalam satu pembelajaran guru harus menggunakan satu media  

c. Persiapan yang cukup dalam penggunaan media 

d. Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif 
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Capaian Pembelajaran : Menguasai konsep umum, prinsip, metode, dan teknik penelitian 

kependidikan; 

Indikator   : Menerapkan metode dan teknik penelitian tindakan reflektif 

terhadap pembelajaran IPS 

4. Diketahui dari hasil akhir tes siswa memiliki rata-rata 57,5 dari KKM 65 dan ketuntasan 

klasikal memperoleh 39,1% dari 85% persyaratan lulus, hal ini disebabkan karena pada 

saat siswa mengerjakan soal dari kelima soal yang mencakup lima indikator berfikir kritis 

hanya mampu menjawab indikator satu dan dua saja, maka perlu disusunlah suatu 

perbaikan tindakan selanjutnya ..... 

Pernyataan diatas termasuk bagian Penelitian Tindakan Kelas pada tahapan apa ? 

a. Perencanaan c. Pengamatan/observasi 

b. Pelaksanaan d. Refleksi 

5. Bentuk rumusan masalah yang berhubungan dengan pertanyaan pada satu variabel atau 

lebih. Adalah termasuk rumusan masalah 

a. Rumusan Masalah Komparatif 

b. Rumusan Masalah Deskriptif 

c. Rumusan Masalah asosiatif 

d. Rumusan Masalah deduktif 

 

Capaian Pembelajaran : Mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan 

karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu, meliputi: merumuskan indikator 

kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan;1)Menetapkan 

materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran; dan 2) Menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku; 

Indikator   : Menentukan media pembelajaran IPS yang sesuai dengan 

karakteristik anak SD 

6. Dalam suatu pembelajaran guru membuka pelajaran dengan menampilkan gambar peta 

indonesia, guru kemudian memberikan contoh dengan meletakkan nama-nama kerajaan 

dan rajanya sesuai dengan lokasi yang ada di peta kemudian dilanjutkan oleh siswa. 



DIVISI AKADEMIK – PPG SM3T V UNIMA 60 

 

Siswa terlihat begitu aktif dan sangat antusias. Pernyataan bahwa penggunaan media 

pembelajaran memberikan manfaat yang praktis sesuai dengan ilustrasi diatas adalah... 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

b. Media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak 

sehingga menimbulkan motivasi belajar 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa disekitar mereka 

7. Guru ingin mendesain pembelajaran berkelompok dan menggunakan media untuk 

menyampaikan materi ips kelas 6 tentang “kerusakan ekosistem”. Jika media harus sesuai 

dengan indikator yang sudah ditetapkan yaitu menganalisis dampak kerusakan ekosistem 

akibat ulah manusia. Maka apakah media pembelajaran yang sebaiknya digunakan oleh 

guru ketika mengajar... 

a. Gambar kerusakan alam, gambar binatang buas, kartu tanya dan buku ajar 

b. Video kerusakan alam akibat bencana alam seperti tsunami, angin topan dan gempa 

bumi 

c. Video akibat perusakan lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, 

pemburuan liar binatang yang dilindungi dan penggunaan pestisida yang berlebihan 

d. Pemberian tabel ceklis yang berisi pernyataan mana yang termasuk dampak 

perusakan ekosistem dan pemeliharaan ekosistem oleh manusia. 

Capaian Pembelajaran : Mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi: 1) 

Melaksanakan penilaian otentikholistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; dan 2) Menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran; 

Indikator   : Mampu menyusun soal evaluasi IPS yang dapat mengukur 

kemampuan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

8. Kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari 

kompetensi dasar: “mendiskripsikan gejala (peristiwa) alam yang terjadi di negara 

tetangga” adalah... 

a. Mendeskripsikan gejala/peristiwa alam yang terjadi di asia tenggara 

b. Mendeskripsikan gejala/peristiwa alam yang terjadi di asia 

c. Mendeskripsikan gejala/peristiwa alam yang terjadi di indonesia 

d. Mendeskripsikan gejala/peristiwa alam yang terjadi di amerika afrika 



DIVISI AKADEMIK – PPG SM3T V UNIMA 61 

 

9. Jenis penilaian seperti essay cocok untuk soal-soal bidang studi IPS, maksudnya agar 

siswa dapat… 

a. memaparkan ruang lingkup materi yang dapat dibatasi 

b. menunjukkan pengertian terhadap materi yang dipelajari 

c. terbiasa dengan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan materi 

d. menyelesaikan masalah yang ada disekitarnya 

10. Soal berikut dapat digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa adalah...  

a. Ceritakan kembali teks yang sudah kamu baca! 

b. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu mengambil buku milik teman? 

c. Sebutkan 3 jenis  interaksi sosial!  

d. Peragakanlah cara jual beli yang baik!  

11. Dalam merancang alat evaluasi hasil belajar IPS di SD tentang topik ”Penduduk 

Indonesia”, hasil belajar yang paling sesuai untuk menilai aspek keterampilan dari materi 

tersebut adalah ... . 

a. mendeskripsikan profil penduduk di Indonesia dengan grafik 

b. membaca peta Indonesia 

c. mencari informasi penduduk di setiap propinsi 

d. menunjukkan gambar penduduk di Indonesia 
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Soal Profesional IPS 

Capaian Pembelajaran : Menguasai konsep teoretis materi pelajaran IPS yang diampu 

secara mendalam; 

Indikator  : Mengembangkan peran konsep Ilmu-ilmu social dalam materi 

IPS 

1. Mempelajari Konsep dasar IPS berisi tentang pengertian, latar belakang, rasionalisme, 

hubungan dengan mata pelajaran lainnya, tujuan, dan ruang lingkup IPS SD. Dengan 

mempelajari materi Konsep dasar IPS, diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep IPS 

yang berpengaruh terhadap kehidupan masa kini dan masa yang akan datang secara kritis 

dan kreatif. Kemudian ketika seorang siswa SD meningkat menjadi seorang mahasiswa 

baru nantinya, tanggung jawabnya pun meningkat. Pada pernyataan tersebut, peran 

konsep ilmu IPS sebagai........... 

a. Fakta 

b. Konsep 

c. Generalisasi 

d. Spesialisasi 

2. Peranan konsep dalam pengembangan kurikulum antara lain, konsep memungkinkan 

pengembangan aktivitas belajar yang memberikan tempat bagi peserta didik  untuk 

belajar secara aktif. Apabila konsep menjadi sub pokok bahasan atau pokok bahasan, 

guru mempunyai kemudahan dalam mengembangkan cara belajar peserta didik secara 

aktif, alasan yang tepat untuk pernyataan diatas, kecuali... 

a. Dari suatu konsep peserta didik dapat diajak untuk berdiskusi mengenai arti, 

informasi yang dipergunakan, hubungan antara konsep untuk membentuk 

generalisasi, dan lain sebagainya 

b. Konsep juga mampu mengarahkan peserta didik untuk dapat diajak untuk 

mengembangkan kemampuan dalam merumuskan hipotesis, melakukan pengujian 

terhadap hipotesis analisis data, dan menarik kesimpulan-kesimpulan 

c. Konsep juga mampu menunjang aktivitas belajar yang  memberikan tempat bagi 

peserta didik untuk belajar secara aktif 

d. Konsep juga sangat penting sebagai"oragnizing element” (unsur penggabungan) 

materi yang akan diajarkan guru 
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3. Perbedaan antara Ilmu-Ilmu Sosial (IIS) dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dilihat 

dari tujuannya (purposes) yaitu ... 

a. Ilmu-Ilmu sosial menetapkan kebenaran Ilmiah sebagai focus  tujuanya, sedangkan 

pada Ilmu Pengetahuan Sosial mengarah pada penanaman BASK (Behavior, attitude, 

Skill, dan Knowledge).  

b. Ilmu Pengetahuan Sosial menetapkan kebenaran Ilmiah sebagai focus tujuanya, 

sedangkan pada Ilmu-Ilmu sosial mengarah pada penanaman BASK (Behavior, 

attitude, Skill, dan Knowledge).  

c. Ilmu-Ilmu Sosial adalah bersifat disipliner sesuai dengan kehidupan yang menjadi 

obyek studi berdasrkan bidang Ilmu masing-masing, sedangkan pada pendekatan 

Ilmu Pengetahuan Sosial bersifat intensdisipliner  

d. Ilmu-Ilmu Sosial (IIS) diberikan di tingkat perguruan tinggi/universitas, sedang Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) diberikan di tingkat sekolah. 

Indikator  :Menerapkan nilai-nilai yang dikembangkan IPS 

dalam kehidupan sehari-hari 

4. Melalui pembelajaran IPS, ditanamkan dan dikembangkan kepercayaan diri pada peserta 

didik. Penanaman pengembangan nilai percaya diri termasuk nilai .... 

a. filsafat    

b. ketuhanan    

c. teoritis 

d. edukatif 

5. Individu yang memiliki cukup tinggi keinginan untuk mengabdikan dirinya bagi 

kepentingan umum dan memiliki sifat baik hati, dermawan, tidak mementingkan diri 

sendiri termasuk nilai … 

a. Ekonomi   c. Politik 

b. Social    d. Religi 

6. Penanaman sikap dan nilai pada masing-masing mata pelajaran harus dilaksanakan 

dengan secara baik. Menurut paul suparno (2001) khusu mata pelajaran IPS penanaman 

nilai yang lebih mengembangkan nilai kemanusiaan dan mengembangkan sebagai warga 

masyarakat yang tercermin dari beberapa sikap dan tingkah laku itu antara lain, kecuali... 

a. Memiliki sikap penghargaan kepada setiap manusia 
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b. Sikap demokratis dan menghargai gagasan orang lain serta mau hidup bersama 

orang lain yang berbeda 

c. Penghormatan kepada sang pencipta 

d. Tidak memberikan penghargaan pada alam 

Indikator  : Menerapkan berbagai keterampilan dasar dalam IPS 

7. Dibawah ini yang merupakan prinsip – prinsip dasar pembelajaran ips SD kecuali …. 

a. Intregated  

b. Kooperatif  

c. Kontekstual  

d. Ketrampilan individu  

8.  Keterampilan IPS merupakan dasar seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang 

lain dalam kehidupan bermasyarakat maka NCSS (1971) mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa keterampilan yang seyogianya dapat dimiliki, diantaranya adalah Keterampilan 

Berpikir. Berikut yang termasuk keterampilan berpikir adalah … 

a. Menganalisis data 

b. Meramalkan masa depan 

c. Memperlihatkan kebaikan dan perhatian terhadap orang lain 

d. Menggeneralisasi hasil 

9. Di bawah ini yang merupakan keterampilan dasar dalam IPS adalah  . . . . 

a. Keterampilan menulis dan keterampilan bertanya 

b. Keterampilan membaca dan keterampilan bertanya 

c. Keterampilan membaca dan keterampilan menalar 

d. Keterampilan berbicara dan keterampilan menalar 

10. Berikut adalah keterampilan IPS terkait dengan upaya memperoleh informasi, kecuali? 

a. Keterampilan membaca. 

b. Keterampilan belajar. 

c. Keterampilan menggunakan alat-alat teknologi. 

d. Keterampilan intelektual. 

Capaian Pembelajaran : Mampu mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan 

IPS 

Indikator  : Menguraikan berbagai pendekatan dalam IPS 

11. Pendekatan yang cara penyampaiannya dengan mempertautkan konsep-konsep lain yang 

bersifat menunjang yang dilakukan secara sistematis adalah ... 
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a. pendekatan disiplin 

b. pendekatan interdisiplin 

c. pendekatan multi disiplin 

d. pendekatan indisipliner 

12. Pendekatan yang bertitik tolak dari sesuatu disiplin ilmu tertentu yang artinya pola 

kerangka pendekatan ini dimulai dari menyampaikan konsep – konsep dari suatu disiplin, 

kemudian menambahkan konsep – konsep disiplin lainnya, yang bertujuan untuk 

mendukung konsep – konsep disiplin tersebut disebut . . . .  

a. Pendekatan Interdisiplin 

b. Pendekatan Lingkungan 

c. Pendekatan Struktur 

d. Pendekatan Kemasyarakatan 

13. Pembelajaran IPS SD dengan menggunakan contoh masyarakat sebagai dari berbagai 

bidang, dan tempat dengan menunjukan gambar, kliping dari tokoh tersebut merupakan 

salah satu langkah model pendekatan dalam pembelajaran IPS model .. 

a. Ekspositori berorientasi nilai dan sikap. 

b. Analitik keteladanan. 

c. Kajian nilai. 

d. Integratif konsep dan nilai. 

Indikator  : Menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS 

14. Dalam pembelajaran IPS, guru dapat menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar. Lingkungan sekitar dapat berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, dan 

lingkungan budaya. Di bawah ini yang bukan contoh pemanfaatan lingkungan sosial 

sebagai sumber belajar IPS adalah .... 

a. Mengenal jenis-jenis mata pencaharian penduduk di sekitar tempat tinggal dan 

sekolah 

b. Mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar tempat tinggal 

dan sekolah 

c. Mengenal struktur pemerintahan setempat seperti RT, RW, desa, atau kelurahan dan 

kecamatan 

d. Mengenal pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan manusia 
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15. Media pembelajaran yang tepat digunakan untuk mengajarkan materi jual beli adalah...  

a. Gambar 

b. Video jual beli di pasar 

c. Bermain peran 

d. Teks cerita 

16. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat 

pendidikan sehingga guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah. 

a. Pengaruh IPTEK dalam bidang Informasi dan Komunikasi 

b. Pengaruh IPTEK dalam bidang Kesehatan 

c. Pengaruh IPTEK dalam bidang Pendidikan 

d. Pengaruh IPTEK dalam bidang Sosial Budaya 

17. Keuntungan  dan  manfaat   yang  dapat  diperoleh  dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar adalah…… 

a. membantu guru supaya tidak repot menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

b. membantu   siswa     untuk     mendapatkan        pengalaman    nyata     dalam 

pembelajarannya 

c. Membantu siswa dalam mendapat kesempatan rekreasi     

d. Membantu siswa dalam menikmati pemandangan alam 

18. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Masyarakat kota atau desa sekeliling sekolah 

2) Lingkungan fisik di sekitar sekolah 

3) Bahan sisa yang tidak terpakai dan barang bekas yang terbuang yang dapat 

menimbulkan 

 pemahaman lingkungan 

4) Peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi di manfaatkan cukup menarik perhatian 

siswa. 

Berdasarkan pernyataan di atas, sumber belajar yang berkenaan langsung dengan 

lingkungan adalah.......... 

a. 1, 2, dan 3  c. 1, 3, dan 4                              

b. 2, 3, dan 4  d. 1,2,3, dan 4           
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Indikator  : Menyusun fakta, konsep, dan generalisasi dalam IPS 

19. Yang dapat membentuk proposisi, hipotesis, inferens, kesimpulan, pemahaman atau 

prinsip merupakan proses kerja dari…. 

a. Fakta 

b. Generalisasi 

c. Konsep 

d. Atribut 

20. Konsep sejarah lebih menitik beratkan pada …. 

a. waktu masa lampau 

b. masa yang akan datang 

c. hasil kebudayaan manusia 

d. interaksi sosial 

21. Perang Dunia II tidak hanya terjadi di wilayah Eropa, melainkan terjadi pula di wilayah 

Asia Pasifik. Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik diawali dengan 

peristiwa................... 

a. Pendudukan Jepang di Indonesia 

b. Penyerbuan Jepang terhadap semenanjung Korea 

c. Penyerbuan Jepang terhadap wilayah Asia Tenggara dan China 

d. Penyerangan Jepang atas Pearl Harbour, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat 

22. Fakta merupakan dasar untuk pengajaran kognitif dalam IPS, oleh karena itu siswa harus 

dapat membedakan antara fakta dan opini. Seperti contoh dibawah ini… 

1) Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam 

2) Bogor merupakan salah satu kota indah di Indonesia 

3) Indonesia adalah nehara kepulauan 

4) Ir. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia  

Dari pernyataan di atas yang termasuk fakta adalah … 

A 1,2,3   C. 1,2,4 

B 1,3,4   D. 2,3,4 

23. Pernyataan di bawah ini yang termasuk konsep lokasi relatif dalam geografi adalah… 

a. Jarak antara jakarta-Bandung dapat ditempuh dalam waktu 2 jam melewati tol 

purbaleunyi 

b. Letak astronomis Indonesia berada pada posisi 95 BT-141 BT dan 60 LU-110 LS 
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c. pakaian dari bahan katun cocok digunakan didaerah panas, sedangkan pakaian dari 

bahan woll cocok digunakan di daerah dingin 

d. Harga tanah di pusat kota lebih mahal dari pada harga tanah yang ada di pedesaan 

Capaian Pembelajaran : Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-

ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan 

global 

Indikator  : Menganalisis konsep ruang dan waktu dalam dinamika 

kehidupan global 

24. Berikut yang bukan pernyataan tentang keterkaitan konsep ruang dan waktu adalah.... 

a. Segala peristiwa pada suatu ruang merupakan satu kaitan dengan terjadinya satu 

waktu 

b. Ruang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang terjadi di wilayah lain 

c. Suatu kejadian di muka bumi memiliki waktu terjadinya peristiwa tersebut 

d. Ruang tidak dipengaruhi oleh waktu yang terjadi di kejadian lampau 

25. Adanya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan dunia bagaikan 

sebuah desa biasa dinamakan ... 

a. Weternisasi 

b. Teknokrasi 

c. Modernisasi 

d. Globalisasi 

Indikator  : Menganalisis adanya saling ketergantungan antara manusia 

dengan lingkungan dalam dinamika kehidupan global 

26. Pada era kemajuan IPTEK ini, untuk menuju masyarakat Indonesia yang mengutamakan 

kesatuan wilayah NKRI dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional, 

sangat dibutuhkan adanya peningkatan mutu generasi muda khususnya dalam hal …. 

a. kemampuan iptek untuk menunjang pertahanan dalam negeri 

b. kemampuan mempertahankan sikap nasionalisme dan cinta tanah air 

c. memiliki wawasan nusantara  

d. sikap nasionalisme kenegaraan 

27. Manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Artinya bahwa manusia 

harus selalu peka dengan keadaan lingkungan sekitar, seperti yang disampaikan oleh 
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praktisi lingkungan, bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus... 

a. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara mana suka 

b. Melakukan eksploitasi hutan secara untuk membuat perlengkapan alat rumah 

tangga agar kebutuhan terpenuhi 

c. Memikirkan kelestarian sumber daya alam untuk masa yang akan datang  

d. Memanfaatkan kayu yang sudah besar di hutan untuk membangun rumah dan 

diberikan kepada generasi yang akan datang 

Indikator : Menganalisis permasalahan sosial secara kritis dan kreatif melaui 

berbagai pelibatan sosial 

28. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi pengaruh budaya asing yaitu . . . . . 

a. Menerima secara selektif 

b. Melarang keluarga menonton tv 

c. Menutup diri dari pengaruh budaya asing 

d. Menjauhkan diri dari perkembangan Iptek 

29. Dewasa ini, banyak masalah sosial yang muncul akibat keanekaragaman baik suku, 

budaya, dan agama. Berikut bukan merupakan faktor  yang dapat mempengaruhi 

melemahnya kerukunan hidup masyarakat adalah… 

a. Adanya politik aliran yan lebih mementingkan kemajuan sebuah kelompok 

dibidang politik  

b. Muncul sikap primodialisme dan etnosentrisme 

c. Adanya konsensus dalam kelompok masyarakat 

d. individu bersikap apatis kepada kelompok 

Capaian Pembelajaran : Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan 

global 

Indikator  : Menganalisis fenomena interaksi perkembangan Iptek dan 

perkembangan masyarakat, dalam kehidupan global 
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30. Berikut beberapa segi  perkembangan  bidang kehidupan masyarakat Indonesia terkait 

dengan proses globalisasi : 

 Subyek Proses Indikator Globalisasi 

a Globalisasi 

informasi 

Bila ada pergolakan atau keputusan pemerintah 

disuatu belahan dunia, dapat  berpengaruh terhadap 

demonstrasi, aksi protes, dan sebagainya. 

b Globalisasi 

telekomunikasi 

Kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi dan 

informasi dalam bentuk sibernetik 

c Peledakan 

informasi 

Laju pertumbuhan dan akumulasi pengetahuan serta 

informasi meningkat secara eksponensial. 

d Kecemasan 

telekomunikasi 

Kompleksitas informasi baik jenis maupun kualitas 

yang berkembang disegala bidang termasuk juga 

informasi yang tidak berguna. 

Dari pasangan subyek proses dan indikator globalisasi  diatas yang kurang tepat adalah 

… 

a. (d)  b. (c)  c. (b)  d. (a) 

31. Dampak negatif dari perkembangnnya pola pikir dan gaya hidup Barat pada masyarakat 

Indonesia adalah . . . . 

a. Semakin menguatnya persaingan antar individu 

b. Pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif 

c. Perilaku masyarakat yang semakin sensitifdan kreatif 

d. Tuntunan dan pergerakan masyarakat yang semakin reaktif 

32. Masyarakat Indonesia dalam era globalisasi dibanjiri dengan informasi dan produksi luar 

negeri, meskipun demikian banyak contoh yang menunjukkan rasa bangga kita sebagai 

bangsa Indonesia antara lain dengan … 

a. menjadi duta kebudayaan diluar negeri 

b. memakai pakaian bermerek luar negeri 

c. mengentaskan rakyat dan desa tertinggal 

d. mengikuti perjalanan wisata 

Indikator  : Mengaplikasikan sikap peka, tanggap dan adaptif terhadap 

lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis 

dalam kebhinekaan 



DIVISI AKADEMIK – PPG SM3T V UNIMA 71 

 

 

33. Perilaku positif yang harus dimiliki masyarakat Indonesia untuk  menghadpi arus 

modernisasi dan  globalisasi ini adalah …. 

a. Penerimaan secara terbuka, tetapi tidak  menjadi  dinamis dalam mengikuti 

arusmodernisasi dan  globalisasi. 

b. Mengembangkan sikap selektif  dalam menilai hal-hal yang sedang terjadi terkait 

dengan pengaruh modernisasi dan globalisasi. 

c. Memiliki sikap kepekaan   yang dapat menunjukkan pengaruh yang timbul akibat 

adanya  arus  modernisasi dan globalisasi. 

d.  memiliki sikap adaptif yakni sikap mampu menyesuaikan diri   terhadap hasil 

perkembangan modernisasi dan globalisasi yang belum di seleksi. 

34. Peranan manusia yang dapat menguntungkan bagi lingkungan adalah...  

a. Melakukan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara 

konsisten 

b. Melakukan sistem pertanian sscara tumpang sari atau multi kultur untuk menjaga 

kesuburan tanah 

c. Memasang paving dihalaman rumah agar tidak becek saat musim hujan tiba 

d. Membuat sumur resap pada daerah yang sering terjadi banjir saat musim hujan telah 

tiba 

Indikator  : Mengevaluasi dampak positif dan negatif perkembangan Iptek 

terhadap kehidupan masyarakat 

35. Sumbangsi IPTEK terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat 

dipungkiri. Salah satu dampak positif dalam IPTEK adalah adanya system pengolahan 

data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dampak positif dari 

IPTEK tersebut termasuk ke dalam bidang? …. 

a. Bidang Sosial dan Budaya 

b. Bidang Pendidikan 

c. Bidang Ekonomi 

d. Bidang Keilmuan  

36. Secara ideal SDA dapat menjamin kesejahteraan manusia, dan ini sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan penerapan teknologi. Dalam kenyataannya kemajuan iptek membawa 

dampak negatif bagi kehidupan manusia, misalnya 

a. Maraknya ilegal loging karena ditemukannya mesin pemotong kayu 
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b. Komunikasi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja 

c. Hampir semua informasi dapat diakses dengan mudah 

d. Masuknya hasil budaya fisi yang berteknologi tinggi 

37. Dampak positif dalam bidang Sosial Budaya dalam masyarakat adalah 

a. Pola interaksi antarmanusia yang berubah. 

b. Adanya emansipasi wanita 

c. Manusia lebih modern  

d. Lebih mudah berkomunikasi dengan yang lain 

38. Kemajuan IPTEK akan berdampak pada perkembangan masyarakat secara keseluruhan. 

Dampak kemajuan IPTEK yang diharapkan bagi perkembangan masyarakat adalah … 

a. Bermanfaat bagi umat manusia 

b. Mendorong manusia untuk berfikir 

c. Menghasilkan manusia unggul 

d. Mengurangi angka kematian manusia 

39. Berikut adalah dampak positif dari globalisasi untuk memajukan kehidupan masyarakat 

Indonesia yang multikultur adalah ... 

a. Semakin sedikit generasi muda yang melestarikan alat musik tradisional. 

b. Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal 

c. Erosi nilai-nilai budaya 

d. Mempermudah proses pembuatan alat musik tradisional. 
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Kunci Jawaban  

Soal Pedagogik IPS 

1. D 

2. B 

3. D 

4. D 

5. B 

6. B 

7. C 

8. C 

9. B 

10. C 

11. A 

 

Soal Profesional IPS 

1. C 7. A 21. D  31. B 

2. D 8. C 22. B 32. A 

3. A 9. B 23. D 33. C 

4. D 10. D 24. D 34. B 

5. B 11. B 25. D 35. B 

6. D 12. C 26. C 36. A 

7. D 13. B 27. C 37. B 

8. B 14. D 28. A 38. C 

9. B 15. B 29. C 39. D 

10. D 16. A 30. A  
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PEDAGOGIK PPKn 

Capaian Pembelajaran : Menguasai teori dan aplikasi pedagogis (pedagogical content 

knowledge) minimal teori bel-ajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-

prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik; 

Indikator  : Mampu menerapkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran 

yang mendidik dalam pembelajaran PPKn di kelas 

1. Prinsip pembelajaran PPKn salah satunya adalah Reactive Teaching, dibawah ini adalah 

ciri guru yang reaktif, kecuali...  

a. Menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar  

b. menggunakan media pembelajaran di lingkungan sekitar  

c. Selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar siswa 

d. Mengulangi materi / metode pembelajaran yang membuat siswa bosan 

Capaian Pembelajaran : Mampu merencanakan pembel-ajaran yang mendidik sesuai de-

ngan karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu, me-liputi: merumuskan 

indicator kompetensi dan capaian pembel-ajaran berdasarkan standar kom-petensi lulusan; 

menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran; dan 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang 

berlaku; 

Indikator   : Mampu merumuskan indikator hasil belajar PPKn dari satu KD 

di dalam kurikulum PPKn  

2. Karakteristi, ciri- crri, tanda- tanda, perbuatan atau respon yang harus dapat dilkukan atau 

di tampilkan oleh peserta didik, untuk menunjukkan bawha peserta didik yang 

bersangkutan tlah mampu mencapai kompetensi dasar pada mapel PPKn, merupakan 

pengertian dari...  

a. Penilaian pada mapel PPKn 

b. Hasil belajar pada mapel PPKn 

c. Tujuan pada mapel PPKn 

d. Indikator pada mapel PPKn  

3. Dalam proses pembelajaran PPKn, guru kelas 1 SD mengajarkan tentang kompetensi 

dasar : 

1.2. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2.2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab, rasa ingin tahu, jujur dan perilaku peduli. 
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 3.2 Mengidentifikasi aturan yang  berlaku dalam  kehidupan  sehari-hari di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai  dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-

hari di rumah. 

Maka rumusan indikator yang relevan dengan KD di atas kecuali …. 

a. Mensyukuri kebesaran Tuhan dengan adanya aturan dalam kehidupan sehari-hari 

b. Menunjukkan sikap tanggungjawab, teliti, jujur dan perilaku peduli kepada orang 

lain 

c. Mengidentifikasi aturan bermain bersama teman di rumah. 

d. Menceritakan aturan bermain bersama teman di rumah 

Capaian Pembelajaran : Mampu melaksanakan pembel-ajaran yang mendidik dengan 

suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pe-dagogik untuk memfasilitasi 

pengembangan karakter dan poten-si diri siswa sebagai pembelajar mandiri (selfregulated 

learner) 

Indikator  : Mampu menilai kelebihan dan kelemahan pembelajaran PPKn dengan 

model kooperatif  

4. Berikut ini adalah kelebihan penggunaan model pembejaran kooperatif dalam pelajaran 

PPKn SD, kecuali… 

a. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. 

b. Meningkatkan kemampuan individu dalam mencapai prestasi secara kelompok. 

c. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 

d. Memungkinkan siswa untuk saling belajar mengenai sikap, ketrampilan, informasi, 

dan perilaku sosial. 

5. Kelebihan model cooperative learning di bawah ini yang benar menurut Hidayati 

(2012:16) kecuali. 

a. Melatih kesiapan siswa 

b. Dapat mengurangi rasa takut dalam bertanya 

c. Saling memberikan pengetahuan 

d. Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan 

melempar bola kertas kepada siswa lain. 

6. Pada pembelajaran PPKn pada pelaksanaannya disarankan untuk menggunakan model 

cooperative agar masing-masing individu dapat berbicara sesuai dengan pembahasan 

materi, namun dalam kenyataannya banyak siswa yang pasif, hal ini dikarenakan .. kecuali 

a. Banyak siswa yang merasa tidak senang, dikarenakan siswa yang unggul merasa 

bekerja sendiri dari pada dengan siswa yang pasif. 
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b. Banyak siswa yang merasa tidak senang, dikarenakan pembagian pekerjaan lebih 

ditekankan pada siswa yang unggul. 

c. Banyak siswa yang merasa tidak senang, dikarenakan banyak perbedaan pendapat 

semakin rumit untuk memecahkan permasalahan. 

d. Banyak siswa yang merasa tidak senang, dikarenakan menambah motivasi dan 

percaya diri dari hasil diskusi. 

Capaian Pembelajaran :  Mampu melaksanakan penilaian otentikholistik yang mencakup 

ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

Indikator   : Mampu membandingkan penilaian produk dari penilaian kinerja 

dalam pembelajaran PPKn  

7. Pada  ulangan PPKn Agnes pada semseter akhir mendapatkan nilai 85, dan nilai yang 

didapat agnes tersebut termasuk ke dalam nilai.. 

a. Kinerja 

b. Produk 

c. Proses 

d. Formatif 

Capaian Pembelajaran : Mampu merancang dan melak-sanakan penelitian yang relevan 

dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah 

Indikator    : Mampu menguraikan kegiatan refleksi ketika melakukan PTK 

dalam pembelajaran PPKn 

8. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini : 

1) Mempertanyakan kepada diri sendiri mengapa permasalahan belajar bisa terjadi di 

kelasnya. 

2) Merenungkan dampak dari tindakan –tindakan yang sudah dilakukan selama ini. 

3) Merencanakan berbagai alternatif tindakan yang mungkin dapat dilakukan. 

Dari pernyataan di atas, yang merupakn pengertian refleksi adalah… 

a. 1 dan 2 benar 

b. 1 dan 3 salah  

c. 2 saja yang benar 

d. Semua benar 
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PROFESSIONAL PPPKn 

Capaian pembelajaran : Mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PPKn yang 

diampu secara mendalam meliputi bidang/aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka 

Tunggal Ika 

Indikator  : Mampu memberi contoh penerapan fungsi Pancasila sebagai 

dasar negara RI 

1. Segala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 

Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai .... 

a. jiwa bangsa Indonesia 

b. kepribadian bangsa Indonesia 

c. janji luhur bangsa Indonesia 

d. cita-cita bangsa Indonesia  

2. Dalam hal menyaring budaya asing maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai .. 

a. Perjanjian luhur bangsa. 

b. Etika hidup bangsa 

c. Filsafat hidup bangsa. 

d. Jiwa dan kepribadian bangsa. 

3. Jelaskan kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara! 

a. sebagai pandangan hidup sebuah bangsa. 

b. kesatuan yang tidak terpisahkan 

c. pedoman hidup 

d. semua benar  

4. Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan Negara berarti pancasila 

berfungsi sebagai … 

a. Ideologi Negara 

b. Pandangan Hidup bangsa 

c. Kepribadian bangsa 

d. Dasar Negara 

5. Berikut ini contoh penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara di dalam kehidupan sehari-

hari, kecuali ... 

a. Udin rajin melaksanakan shalat 5 waktu  

b. Kepala Desa Maesa melakukan musyawarah untuk merencanakan kegiatan HUT RI  

c. Tono bersikap apatis ketika warga lainnya melaksanakan kerja bakti  
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d. Hakim memutus suatu perkara dengan tidak berat sebelah 

Indikator  : Mampu menjelaskan hubungan sila I Pancasila dengan 

kehidupan beragama di Indonesia 

6. hubungan sila satu pancasila dengan kehidupan beragama di Indonesia 

a. Membatasi setiap orang dalam Bergama 

b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut 

agamanya. 

c. Membeda beda bedakan tiap agama  

d. Anarkis dengan agama lain 

7. Arti dan makna sila pertama Pancasila dibawah ini, kecuali...  

a. Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang 

Maha Esa 

b. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. 

c. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah 

menurut agamanya masing-masin, karena pada dasarnya semua agama itu sama 

dalam segala hal. 

d. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara 

dan mediator ketika terjadi konflik agama 

8. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti .... 

a. Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan 

b. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan dimana saja 

c. Menghargai aktivitas inter dan antar umat beragama serta pemerintah 

d. Setiap agama memiliki tujuan dan cara beribadah yang sama kepada Tuhan 

Indikator   : Mampu membandingkan prinsip negara hokum formal dan 

negara hukum material 

9. Adanya peradilan Tata Usaha Negara disamping peradilan umum dan militer, merupakan 

salah satu ciri Negara hukum . . . 

a. Legal   c. material 

b. formal   d. positif 

10. Sebagai penganut sistem negara Hukum Material,Indonesia menerapkan .. 

a. Sistem pemisahan  kekuasaan yudikatif dari kekuasaan eksekutif dan legislatif 

b. Sistem peradilan yang bebas dan merdeka 
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c. Peradilan tata usaha negara 

d. Sistem lembaga bantuan hukum ( LBH) yang memihak kepada masyarakat 

11. Bacalah dengan seksama pernyataan di bawah ini 

1. Kekuasaaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain 

2. Sistem pemerintahannya adalah presidensiil 

3. Kedaulatan rakyat 

4. Norma hukum bersumber pada UUD 1945 

Berdasarkan pernyataan di atas yang bukan termasuk prinsip – prinsip negara hukum 

Indonesia adalah  . . . . 

a. 1 b. 2  c. 3  d. 4 

12. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah........... 

a. Tertulis dan tidak tertulis  

b. Traktat dan yurisprodensi 

c. Lokal dan internasional 

d. Objektif dan subobyektif 

13. Keadilan menjadi unsur konstitutif hukum karena  . . . .   

a. Kesadaran yang tinggi akan ketidakadilan oleh masyarakat 

b. UU yang sesuai dengan prinsip – prinsip keadilan seringkali dianggap sebagai UU 

yang telah usang dan tidak berlaku lagi 

c. Dengan bertindak adil, suatu pemerintah sebenarnya bertindak di luar wewenang yang 

tidak sah secara hukum 

d. Pemerintah negara manapun akan membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan 

yang nyata di dalamnya 

14. Berikut merupakan pernyataan yang tidak benar mengenai hukum formal dan hukum 

material adalah …. 

a. aturan yang mengikat, ada penegak hukum dan sanksi atau aturan perundangannya 

b. hukum yang mengikat atau mengatur tata cara menjalankan dan mempertahankan 

hukum formal 

c. hukum yang menerapkan prinsip the rule of law dan bersifat dinamis 

d. hukum yang mengatur tentang  tata cara penegakan hukum materil 

15.  Indonesia sebagai penganut paham Negara hukum material yang menerapkan prinsip the 

rule of law, didalam UUD 1945 antara lain diatur bahwa…. 

a. Indonesia adalah Negara berdasara atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan belaka 

b. Kekuasaan Presiden menjalankan pemerintahan dibatasi oleh Undang-undang 
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c. Kekuasaan Negara berada ditangan rakyat dan dijalankan menurut ketentuan 

Undang-undang Dasar 

d. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib 

menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya 

Indikator    : Mampu mengkritisi kelemahan penegakan HAM di Indonesia 

16. Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian 

antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegak hukum, 

maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh, kecuali . . . .  

a. Hukum itu sendiri 

b. Kekuatan penegak hukum 

c. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat 

d. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum 

17. Hambatan penegakan HAM di Indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain ... 

a. Masih lemahnya kesadaan hukum bagi masyarakat 

b. Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM 

c. Hakim tidak dapat menentukan kesimpulan pelanggaran HAM 

d. Belum adanya jaksa penuntut yang berpengalaman menanganinya 

18. Faktor – faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia 

antara lain:  

a. Campur tangan politik 

b. Peraturan perundangan yang lebih berpihak kepada kepentingan penguasa 

dibandingkan kepentingan rakyat 

c. Kedewasaan berpolitik 

d. Rendahnya integritas moral 

e. Tingginya kredibilitas 

f. Kesadaran hukum aparat penegak hukum 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan termasuk faktor - faktor yang 

menyebabkan permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu  . . . . 

a. b dan a 

b. hanya e 

c. c dan b 

d. c dan e  
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Indikator   : Mampu menerapkan prinsip-prinsip nasionalisme dan 

integrasi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara Indonesia 

19. Tugas membela negara wajib dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, Karena .... 

a. Setiap warga negara memiliki hutang kepada negara dalam bentuk pelayanan 

pemerintah terhadap warga negara 

b. Warga negara adalah tulang punggung negara 

c. Manusia di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial bernegara 

d. Negara tidak akan kokoh jika tidak adanya persatuan, kesatuan dan partisipasi 

seluruh warganya  

20. Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan 

masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan 

sebagainya, merupakan...  

a. Faktor pendukung Integrasi Nasional  

b. Faktor pemghambat Integrasi Nasional  

c. Sebab adanya Integrasi Nasional  

d. Akibat adanya Integrasi Nasional 

21. Prinsip-prinsip nasionalisme indonesia sebagai berikut , kecuali… 

a. Kesatuan sejarah; yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses 

sejarah. 

b. Kesatuan nasib; yaitu berda dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib 

yang sama yaitu dalam penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama. 

c. Kesatuan kebudayaan; yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu 

bentuk kebudayaan nasional. 

d. Kesatuan cita-cita; yaitu adanya cita-cita atau nilai luhur yang dianggap bisa dijadikan 

sebagai satu kesatuan harapan yang harus diwujudkan bersama-sama 

Indikator   : Mampu membandingkan sistem pemerintahan negara 

federal dan sistem pemerintahan dengan azas desentralisasi 

22. Berikut adalah pernyataan mengenai sistem Negara federal dan Negara desntralisasi : 

(1) tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan kementrian demi 

kepentingan negara bagian 
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(2) hal-hal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada 

kekuasaan pemerintah di wilayah. 

(3) pembangunan wilayahnya berkembang sesuai dengan ciri khas nya 

(4) negara bagian dapat membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan 

konstitusi negara serikat 

(5) peraturan dan kebijakannya sesuai dengan kondisi wilayah itu sendiri 

Pernyataan yang benar mengenai Negara yang menganut sistem federal adalah …. 

a. 1,2  b. 2,5  c. 3,5  d. 1,4 

23. Dibawah ini merupakan perbedaan pemerintahan negara yang berazas desentralisasi 

dengan negara federal, kecuali.....… 

a. Segenap urusan-urusan negara kesatuan tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah, sedangkan negara federal segala urusan negara bagian menjadi 

tanggungjawab pemerintah negaranya masing-masing tetapi pemegang konstitusi 

tertinggi adalah negara serikat. 

b. Setiap negara bagian berwenang membuat UUD sendiri selama tidak bertentangan 

dengan negara serikat, sedangkan negara kesatuan hanya mempunyai satu UUD, satu 

kepala negara, satu dewan menteri dan satu dewan perwakilan rakyat. 

c. Pada negara bagian hak otonom itu merupakan hak negara federal, sedangkan pada 

daerah otonom hak itu diperoleh dari pemerintah daerah. 

d. Kedaulatan negara kesatuan mencakup ke dalam dan ke luar yang di tangani 

pemerintah pusat. Sedangkan tiap negara bagian mempunyai kekuasaan sendiri 

namun kedaulatan asli tetap pada Negara federal. 

Indikator   : Mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya 

kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di 

Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang multikultur 

24. Ciri utama multikkulturalisme di bawah ini, kecuali 

a. kebutuhan terhadap pengakuan  

b. legitimasi keanekaragaman budaya 

c. setiap manusia harus memiliki kebebasan maksimal 

d. pluralisme budaya. 
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Indikator   : Mampu menerapkan prinsip dan nilai-nilai pascamodern abad 

globalisasi untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia 

yang multikultur 

25. Kerasnya pengaruh nilai – nilai budaya global.sejalan dengan proses modernisasi 

masyarakat tentu saja menimbulkan masalah – masalah sosial. adapun masalah   sosial 

yang timbul sebagai dampak negative globalisasi antara lain, kecuali…. 

a. Meningkatkan arus urbanisasi  

b. Masuknya budaya asing menambah khasanah budaya nasional  

c. Semakin tajamnya kesenjangan sosial  

d. Terjadinya perubahan struktur sosial dalam masyarakat 

26. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi pengaruh budaya asing yaitu . . . . . 

a. Menerima secara selektif 

b. Melarang keluarga menonton tv 

c. Menutup diri dari pengaruh budaya asing 

d. Menjauhkan diri dari perkembangan Iptek 

Capaian Pembelajaran : Mampu memilih dan meng gunakan fakta dan peris-tiwa sosial 

kewarganegara an sebagai laboratorium PPPKn di masyarakat untuk 

pengembangan materi PPPKn 

Indikator   : Mampu memilih dengan argumentasi yang benar fakta dan 

peristiwa sosial kewarganegaraan yang dapat dijadikan 

pengembangan materi PPKn 

27. Konflik yang timbul dalam keberagaman masyarakat masih terus terjadi di berbagai 

wilayah. Hal ini disebabkan oleh . . . . 

a. Bhineka Tunggal Ika belum terlaksana dengan baik 

b. Belum terpatrinya NKRI dalam hati sanubari masyarakat 

c. Belum terbangun jiwa patriotism pada warga 

d. Belum mampu menjaga nama baik Pancasila 

Capaian Pembelajaran : Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah -masalah 

dalam memba-ngun kepribadian nasional dan demokrasi konstitusi-

onal Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela 

negara. 

Indikator   : Mampu mengkritisi kelemahan utama pengembangan sistem  
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28. Dibawah ini yang termasuk landasan konstitusional politik luar negeri indonesia adalah 

..... 

a. pembukaan UUD 1945 alinea I 

b. pembukaan UUD 1945 alinea II 

c. Pembukaan UUD 1945 alinea III 

d. pembukaan UUD 1945 alinea IV 

29. Perhatikan pernyataan – pernyataan di bawah ini: 

1) Timbul persaingan antar individu untuk maju. 

2) Kebebasan individu yang dijunjung tinggi. 

3) Kekuasaan pemerintah yang tak terbatas. 

4) Tingkat pendapat penduduk semakin rendah. 

5) Terjadi gejolak perekonomian. 

6) Pemerintah menduduki kekuasaan tertinggi. 

Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri demokrasi konstitusional adalah… 

a. 1, 4, dan 5 salah 

b. 1,3, dan  6 salah 

c. 3, 5, dan 6 benar 

d. 1,2, dan 5 benar  

30. Kelemahan atau kekurangan dari demokrassi yang  dianut oleh Negara kita adalah 

a. Pemerintah demokrasi di dasarkan pada keinnginan publik dan tidak didasarkan pada 

ketakutan pada penguasa 

b. Demokrasi berdiri di atas konsesnsus, bukan pada kekuasaan  

c. Demokrasi tidak didasarkan pada kualitas tetapi pada kuantitas 

d. Demokrasi dianggap lebih stabil daripada bentuk pemerintahan lain  

Capaian Pembelajaran : Mampu menyusun usulan kebijakan public untuk perlindungan, 

pemajuan HAM, serta penegakan hu-kum secara adil dan benar 

Indikator   : Mampu menilai kelemahan usulan kebijakan publik untuk 

perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara 

adil. 

31. Pelaksanaan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di indonesia 

didasarkan pada prinsip-prinsip. Berikut ini yang tidak termasuk dalam prinsip-prinsip 

HAM di Indonesia adalah: 
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a. Pemberantasan dan penghukuman tindak pidana apartheid 

b. Pelaksanaan HAM bersifat relatif, tidak mutlak karena di batasi oleh hak asasi orang 

lain 

c. Kerjasama internasional berdasarkan prinsip saling menghormati, persamaan derajat, 

dan hubungan baik antar bangsa 

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 

32. Penegakan HAM pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dari pertimbangan hukum dan 

politik.  Namun demikian, prinsip yang hendaknya dijadikan acuan pertimbangan dalam 

penegakan HAM tidak boleh mengorbankan kepentingan ...  

a. Nasional  

b. Pemerintah  

c. Kolegial  

d. Lokal  

33. Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh 

suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu 

lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih 

banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas 

yang mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia. 

Hal ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 

2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. 

3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam 

masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan 

pendapat masing-masing. 

4. Melakukan Kerjasama internasional berdasarkan prinsip saling menghormati, 

persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa 

5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. 

Langkah-langkah diatas benar kecuali...  

a. 1,2     c. 5 saja 

b. 3,4     d. 4 saja 
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Capaian pembelajaran : Mampu berperilaku baik sesuai prinsip, nilai, mo ral, dan norma 

kewarga-negaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks 

kewargaan negara dan du-nia 

Indikator  : Mampu memberikan argumen nilai yang kuat tentang 

pentingnya perilaku   demokratis dalam konteks 

kewarganegaraan 

34.     Perhatikan uraian di bawah ini! 

1) Kesembangan antara hak dan kewajiban  

2) Kebebasan yang tidak terbatas 

3) Kebebasan berkumpul dan berserikat 

4) Keadilan sosial  

5) Kekeluargaan dan persatuan nasional 

6) Mengutamakan kesukuan  

Berdasarkan uraian di atas,yang termasuk prinsip demokrasi pancasila yaitu nomor… 

a. 1,2 dan 3 

b. 1,3 dan 4 

c. 3,4 dan 5 

d. 4,5 dan 6 
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Kunci Jawaban PPKn 

Soal Pedagogik 

1. D 

2. D  

3. B 

4. B 

5. B 

6. D 

7. B 

8. D 

 

Soal Profesional  

1. B 

2. D 

3. A 

4. D 

5. C 

6. B 

7. C 

8. C 

9. B 

10. B 

11. B 

12. B 

13. D 

14. B 

15. D 

16. B 

17. B 

18. D 

19. D 

20. B 

21. D 

22. D 

23. C 

24. C 

25. B 

26. A 

27. A 

28. D 

29. D 

30. C 

31. A 

32. A 

33. D 

34. B 
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Soal Try Out Nasional PPG PGSD SM3T 2017 

 
1. Seorang peserta didik mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian sehingga 

ketinggalan pelajaran. Sebagai guru wali kelas apa yang akan anda lakukan? 

A. Memanggil orang tua peserta didik agar mengikut sertakan les 

B. Meminta teman kelasnya mengajari peserta didik tersebut 

C. Memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar 

D. Menghibur, memotivasi dan memberikan bantuan les pelajaran yang membuat 

peserta didik dapat mencapai nilai-nilai yang lebih baik 

E. Memberikan les pelajaran tambahan untuk meningkatkan nilai-nilainya. 

 

2. Sebagian peserta didik mengalami kesulitan pada mata pelajaran multi media yang 

anda ampu dikarenakan mereka tidak memilikii kumputer untuk praktik dirumahnya. 

Hal ini membuat sebagian peserta didik memiliki nilai rendah, apa yang anda 

lakukan? 

A. Meminta peserta didik yang tidak punya komputer untuk belajar disewa rental 

komputer 

B. Berdiam diri karena merasa bukan tanggung jawab saya 

C. Meminta peserta didik yang mempunyai komputer untuk meminjami temannya 

D. Meminta sekolah membuka kesempatan untuk menggunakan loboratorium 

komputer selesai jam sekolah agar peserta didik dapat belajar 

E. Menawarkan diri untuk les tambahan gratis di rumah anda menggunakan komputer 

yang ada dirumah 

 

3. Peserta didik anda sudah 3 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Sebagai guru, apa 

yang akan anda lakukan? 

A. Menelefon orang tua peserta didik untuk menanyakan kondisi selanjutnya 

mengajak peserta didik lain untuk menjenguk bersama-sama 

B. Menjenguk peserta didik 

C. Menelefon orang tua peserta didik untuk menanyakan keadaannya 

D. Mengutus peserta didik lain untuk menjenguk 

E. Tidak menjenguk peserta didik karena kesibukan mengajar 

 

4. Anda diberi tugas kepala sekolah menjadi ketua panitia perayaan kemerdekaan pada 

bulan agustus. Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari lomba-lomba, upacara 

bendera dan pentas seni. Apa yang pertama kali anda lakukan? 

A. Mempersiapkan sie acara 

B. Melakukan rapat koordinasi dengan guru-guru untuk memilih koordinator dan 

mempersiapkan berbagai kegiatan 

C. Menunjuk koordinator untuk masing-masing kegiatan 

D. Meminta bantuan kepala sekolah untuk memilih rekan guru yang akan membantu 

persiapan acara 

E. Mendelegasikan berbagai kegiatan pada beberapa guru 

 

5. Kepala sekolah memberikan tugas pada semua guru untuk membantu persiapan 

akreditasi sekolah, kegiatan persiapan akreditasi dilakukan setelah jam perlajaran 

berakhir. Oleh karena itu setiap guru diminta untuk pulang lebih lambat dari jam yang 

telah ditentukan bahkan bisa sampai sore hari. Apa yang akan anda lakukan? 

A. Berusaha membantu persiapan akreditasi meskipun tidak sampai sore hari 

B. Mencoba mencari alasan, untuk menghindar karena jadwal mengajar sudah padat 

C. Saat waktu tertentu saya mau meluangkan waktu untuk membantu 
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D. Mematuhi permintaan kepala sekolah dan membantu kegiatan persiapan akreditasi 

dengan sebaik-baiknya 

E. Membantu kegiatan persiapan akreditasi sesuai dengan kemampuan saya 

 

6. Saat baru sampai disekolah anda mendapat kabar bahwa putra anda mengalami 

kecelakaan padahal hari itu waktunya ulangan harian yang sudah dijadwalkan. 

Sebagai guru tindakan anda adalah... 

A. Memberi tugas dan meminta mengumpulkan hari itu juga 

B. Berupaya masuk kelas sebentar memberi pengantar dan meminta tolong teman 

guru yang sama-sama mengampu mata pelajaran untuk menjaga ulangan harian 

C. Meminta guru piket untuk mengisi dengan materi pelajaran yang lain 

D. Menunda ulangan harian 

E. Meminta teman guru menjaga ulangan agar tetap berlangsung 

 

7. Seorang guru mengalami kesulitan keuangan. Hal ini membuat ia membawa barang 

dagangan ke sekolah untuk menambah penghasilannya. Sebagai teman sejawat, yang 

anda lakukan adalah 

A. Mendiamkannya karena khawatir menyinggung perasaannya 

B. Menegur agar tidak berjualan di sekolah 

C. Memintanya untuk menaruh barang dagangan di koperasi sekolah 

D. Bersikap biasa saja dan kadang kala membeli barang dagangannya 

E. Berempati dan menawarkan memberi bantuan untuk menambah penghasilan 

 

8. Salah satu peserta didik anda adalah putra dari pengusaha ternama yang menjadi 

penyandang dana kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Saat ujian peserta didik tersebut 

berbuat curang. Apa yang akan anda lakukan? 

A. Mengingatkan peserta didik tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya 

B. Mendiamkannya karena merasa orang tuanya sudah banyak berjasa untuk sekolah 

C. Menegurnya tetapi tetap  memberikan nilai yang baik 

D. Memberikan catatan tertulis pada berita acara dan memberikan nilai yang rendah 

E. Memberikan nasehat tentang tindakannya serta mencatat dalam berita acara 

 

9. Saat pulang mengajar anda ditawari teman sejawat untuk diantar pulang menggunakan 

sepeda motor akan tetapi tidak ada helm yang bisa anda pakai. Jarak antara rumah 

dengan sekolah tidak terlalu jauh. Apa yang akan anda lakukan? 

A. Mencoba mencari pinjaman helm ke teman sejawat yang lain dan 

mengembalikannya dihari lain 

B. Meminta maaf dan menolak secara halus pada teman yang mau mengantar karena 

tidak membawa helm 

C. Menerima tawaran teman sejawat meskipun tidak membawa helm 

D. Menerima tawaran teman sejawat dengan meminta melewati jalan pintas agar 

tidak bertemu dengan polisi 

E. Meminta teman sejawat untuk mempercepat laju speda mtor agar tidak bertemu 

polisi 

 

10. Sebelum mulai tahun ajaran baru sekolah mengadakan rapat untuk membahas rencana 

kerja tahunan sekolah agar pembuatan rencana kerja tahunan selesai pada waktunya. 

Saran anda adalah.... 

A. Memberikan saran apabila diminta 

B. Bersikap pasif karena hal tersebut bukan tanggung jawab saya 

C. Mengusulkan pembagian pembahasan dalam kelompok kecil 
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D. Menyerahkan tugas kepada kepala sekolah dan wakilnya 

E. Terlibat aktif dalam tim serta berkonstribusi dalam memberikan saran yang sesuai 

 

11. Para peserta didik sekolah X akan mengadakan bakti sosial ke panti asuhan. Saat 

rapat, bendahara melaporkan kekurangan dana yang cukup besar. Menurut anda, yang 

dilakukan adalah... 

A. Memberikan bantuan sesuai dengan dana yang terkumpul 

B. Menanyakan kepada pimpinan panti asuhan untuk memberikan bantuan sesuai 

dengan kebutuhan 

C. Meminta ke peserta didik dana tambahan 

D. Mengalihkan kegiatan bakti sosial ke tampat lain agar dana mencukupi 

E. Membatalkan kunjungan ke panti asuhan 

 

12. Sekolah memiliki program kerja yang baru. Anda diberi tugas kepala sekolah untuk 

melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah. Apa yang akan anda lakukan? 

A. Memberikan leafleat untuk dibagikan ke warga sekolah 

B. Memasang benner pada sudut sekolah yang strategis 

C. Meminta kepala sekolah untuk menjelaskan program tersebut pada saat upacara 

D. Menyampaikan program kegiatan saat rapat guru 

E. Mengundang seluruh warga sekolah untuk berdiskusi bersama mengenai 

pelaksanaan program 

 

13. Ada seorang peserta didik yang sekolah sambil bekerja sehingga kadang kala ia tidak 

masuk sekolah. Hal ini dilakukannya karena kebutuhan ekonomi keluarganya yang 

serba kekurangan. Sebagai guru tindakan yang akan dilakukan adalah 

A. Menegurnya agar selalu rajin sekolah 

B. Melakukan pendekatan personal dan berusaha membantu peserta didik mencarikan 

informasi pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa mengganggu waktu sekolah 

C. Meminta orang tuanya untuk bekerja lebih giat agar kebutuhan ekonomi tercukupi 

D. Mencarikan orang tua asuh untuk membiayai sekolahnya 

E. Menawari peserta didik untuk tinggal dipanti asuhan yang dapat membiayai 

kebutuhan sekolahnya 

 

14. Sekolah anda berada dilingkungan yang memiliki status sosial ekonomi bawah. Dalam 

rangka tahun pendidikan, kepala sekolah memiliki program kegiatan berbagi kepada 

masyarakat lingkungan sekitar, sebagai guru yang akan anda lakukan adalah... 

A. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah untuk memberikan santunan 

B. Mengkoordinir mengumpulkan pakaian bekas unruk diberikan kepada masyarakat 

yang membutuhkan 

C. Membrikan pelatihan membuat kue kreatif agar masyarakat sekitar bisa memiliki 

keterampilan agar dapat memperoleh penghasilan yang lebih 

D. Menjadi pengikut program kegiatan yang telah ditetapkan sekolah 

E. Menyisihkan uang pribadi dan mengajak rekan guru untuk memberikan donasi 

secara sukarela bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan 

 

15. Seorang peserta didik mendapat nilai matematika paling rendah dikelasnya. Hal ini 

membuatnya sedih dan banyak berdiam diri dikelas. Sebagai guru, maka ungkapan 

yang dapat disampaikan....... 

A. “saya bisa memahami kesedihanmu, dilain waktu pasti kamu bisa mendapatkan 

nilai yang lebih baik asal kamu belajar lebih sungguh- sungguh”. 

B. “Apakah kamu tidak bosan mendapat nilai jelek?” 
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C. “saya tidak seneng melihat kamu selalu mendapat nilai rendah, pasti  kamu malas 

belajar.” 

D. “saya bisa memahami kalau kamu merasa kesulitan, kamu bisa bertanya pada 

temanmu bila kesulitan memahami materi.” 

E. Saya tahu kamu sudah berusaha, lain waktu pasti kamu bisa dapat nilai yang lebih 

baik 

 

16. Seorang guru mengalami musibah kebanjiran. Sebagai teman sejawat, yang akan anda 

lakukan adalah.... 

A. Datang dan menghibur selanjutnya memberikan bantuan yang sesuai dengan 

kebutuhan saat itu 

B. Menghibur dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan saat itu 

C. Memberikan dukungan 

D. Bersikap tidak tahu karena sudsah sibuk dengan tugas sekolah 

E. Menanyakn kondisi teman sejawat dan menawarkan bantuan 

 

17. Dalam rangka acara perpisahan sekolah bagi peserta didik yang mau lulus maka 

sekolah mengadakan darma wisata. Sebagai wali kelas apa yang akan anda lakukan? 

A. Mengadakan poling pada seluruh peserta didik dan poling terbanyak yang alan 

dilaksanakan  

B. Perwakilan kelas berdiskusi untuk menentukan kesepakatan bersama  

C. Mernyerahkan kepada kepala sekolah untuk memutuskan  

D. Mendukung pilihanke pantai karena saya menyukai pantai. 

E. Membiarkan peserta didik untuk memutuskan 

 

18. Pada suatu hari saat akan berangkat mengajar lalulintas sangat padat di luar kebiasaan. 

Jalan menuju sekolah melewati du traficlight bila anda mengikuti arus lalu lintas yang 

padat maka akan terlambat sampai di sekolah, tindakan yang anda lakukan adalah.... 

A. Mengambil jalan pintas yang tidak macet dengan tetap memperhatikanrambu 

lalulintas  

B. Tetap mengikuti aruslalulintas yang padat dan mematuhi rambu lalulintas yang ada 

serta mengendarai sepeda motor dengan tetap berhati -hati 

C. Mempercepat laju sepeda motor dan bila di perlukan menerobos traficlight 

D. Berupaya menembus traficlight agar tidak terlambat 

E. Mempercepat laju sepeda motor agar tidak terlambat 

 

19. Seorang peserta didik berasal dari status sosial ekonomi bawah. Saat kegiatan studi 

tour dia tidak bisa ikut karena tidak memilki biaya. Sebagai guru apa yang akan anda 

lakukan? 

A. Meminta bantuan komite sekolah untuk memberikan sonsor biaya study tour bagi 

peserta didik yang kurang mampu 

B. Meminta sekolah memberikan dispensasi untuk tidak membayar biaya study tour  

C. Mengadakan pendekatan secara personal dan memberi bantuan biaya agar peserta 

didik tersebut dapat ikut 

D. Mengajak peserta didik lain untuk memberikan bantuan biaya study tour 

E. Membiarkan peserta didik mencari biaya sendiri 

20. Pada saat rapat terjadi perdebatan antara guru mengenai boleh atau tidaknya guru 

menerima hadiah dari peserta didik. Sikap yang akan anda pilih adalah ..... 

A. Boleh menerima hadiah dengan batasan nominal tertentu 

B. Boleh menerima hadiah secara diam – diam 

C. Menyetujui guru diperbolehkan menerima hadiah 
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D. Mengakomodasi berbagai pendapat untuk menemukan solusi bersama  

E. Memilih netral untuk menghindari konflik antar teman sejawat 

 

21. Apabila anda di minta untuk membuat suatu kegiatan dalam rangka memperingati hari 

besar keagamaan, kegiatan apa yang menjadi prioritas anda: 

A. Bersih- bersih tempat ibadah di sekolah 

B. Memberikan sumbangan dana untuk masyarakat sekitar yang tidak mampu 

C. Seramah agama serta pemaknaan nilai- nilai agama dalam proses pembelajaran di 

sekolah  

D. Lomba antar kelas sesuai dengan perayaan hari besar saat ini 

E. Mengunjungi tempat- tempatt ibadah 

 

22. Sebagai guru agama, nilai – nilai apa saja yang akan anda ajarkan terlebih dahulu 

kepada peserta didik anda? 

A. Hormat pada guru 

B. Kesopanan 

C. Cinta damai  

D. Kejujuran  

E. Kebersihan  

 

23. Peserta didik C adalah salah satu peserta didik yang memiliki hasil belajar yang 

kurang baik sehingga dikhawatirkan tidak bisa masuk sekoah lanjutan yang 

diinginkan. Wali murid peserta didik C menghubungi anda untuk memberikan 

tambahan nilai pada peserta didik C dengan imbalan yang berjumlah besar. Apa yang 

anda lakukan. 

A. Saya melaporkan tindakan wali murid tersebut ke sekolah 

B. Saya menolaknya dengan mantap serta menasehati wali murid tersebut untuk 

menggunakan cara yang benar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik C. 

C. Saya ragu-  ragu dengan keputusan yang saya ambil  

D. Saya menerima imbalan tersebut dan memberikan tambahan nilai pada peserta 

didik C 

E. Saya berkonsentrasi dengan rekan sejawat terlebih dahulu. 

 

24. Ada wali murid yang sering memberikan hadiah kepada anda. Sikap anda? 

A. Menerima hadiah tersebut dengan senang hati 

B. Menyimpan hadiah tersebut di rumah 

C. Menggunakan hadiah tersebut agar wali wali murid merasa senang 

D. Menolak dengan halus agar wali murid tidak tersingung 

E. Melakukan pendekatan secarapersonal pada wali murid menjelaskan aturan 

sekolah mengenai pemberian hadiah terhadap guru  

 

25. Peserta didik anda sudah tiga hari tidak masuk sekolah karena sakit. Sebagai guru apa 

yang anda lakukan 

A. Menelpon orang tua peserta didik untuk menanyakan kondisi selanjutnya 

mengajak peserta didik lain untuk menjenguk bersama-sama 

B. Menjenguk peserta didik 

C. Menelpon orang tua peserta didik untuk menanyakan keadaannya 

D. Mengutus peserta didik lain untuk menjenguk 

E. Tidak menjenguk peserta didik karena kesibukan mengajar 
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26. Rekan sejawat anda sedang cuti sehingga anda harus mengajar 6 (enam) kelas 

tambahan. Anda merassa kesulitan membagi waktu untuk mengajar pada kelas- kelas 

tambahan tersebut. Sikap anda.... 

A. Menolak penugasan tersebut 

B. Menerima 3 ( tiga) kelas tambahan sedangkan yang lain di serahkan kepada guru 

yang lain 

C. Mencoba mencari alasan agar tidak perlu mengajar kelas tambahan  

D. Melaksakan semua tugas yang di berikan kepala sekolah dengan sebaik- baiknya 

E. Mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mencari guru lain untuk menggantikan 

guru yang sedang cuti 

 

27. Anda mengetahui bahwa bagian keuangan sekolah melakukan rekayasa laporan 

keuangan, maka anda :  

A. Hal tersebut sering terjadi di sekolah manapun 

B. Mengingatkan secara personal bagian keuanagan tersebut dan melaporkan kepada 

kepala sekolah  

C. Hal semacam  itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia 

D. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut 

E. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut 

 

28. Sebagian guru disekolah anda berpendapat bahwa guru yang sudah lulus sertifikasi 

tidak perlu mengikuti pelatihan atau work shop karena lulus sertifikasi menunjukkan 

guru tersebut dapat mengajar dengan baik. Pendapat saya sebagai guru terhadap feno 

mena tersebut adalah... 

A. Pelatihan tidak di butuhkan karena mahal dan tidak ada biaya 

B. Setuju dengan pendapat guru-  guru tersebut 

C. Memberikan penjelasan kepada rekan kerja bahwa pelatihan atau work shop akan 

terus di butuhkan untuk  menunjang profesionalisme guru dalam proses 

pembelajaran 

D. Tetap ikut pelatihan tetapi tanpa sepengetahuan guru- guru yang lain 

E. Tidak setuju tetapi tidak berani mengemukakan secara langsung kepada guru- guru 

yang lain 

 

29. Peserta didik A ingin melanjutkan sekolah kejuruan setelah lulus.  Namun orang tua 

peserta didik A tidak menyetujui hal tersebut. Hal tersebut membuat peserta didik A 

menjadi tidak semangat untuk belajar yang menyebabkan hasil belajarnya menurun. 

Peran anda sebagai walikelas adalah... 

A. Mengarahkan orang tua dan peserta didik A untuk konsultasi ke guru BK sekolah. 

B. Meminta peserta didik A menuruti orang tua karena orang tua menginginkan yang 

terbai untuk anaknya 

C. Memarahi orang tua karena memaksakan kehendak kepada peserta didik A 

D. Mendiskusikan permasalahan tersebut secara personal kepada peserta didik A dan 

orang tua untuk bersama – sama mencari solusi terbaik 

E. Tidak mau ikut campur urusan tersebut 

 

30. Sebagai guru baru, anda  di tempatkan di suatu sekolah yang minim fasilitas 

pembelajaran serta belum tersedia buku – buku paket yang dapat di gunakan peserta 

didik dalam pembelajaran diklas. Apa yang anda lakukan dalam mengatasi 

keterbatasan disekolah tersebut.... 

A. Mendiskusikan permassalahn tersebut dengan kepala sekolah  
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B. Mengalang dana dari keluarga teman dan kenalan untuk menyumbang buku dan 

fasilitas lain yang dibutuhkan oleh sekolah. 

C. Tetap mengajar seperti biasa 

D. Saya guru biasa dan masih baru disekolah tersebut sehingga saya tidak memilki 

ide mengatasi masalah tersebut  

E. Berfikir kreatif dengan memaksimalkan potensi yang ada untuk tetap memberikan 

pengajaran sesuai dengan ketentuan serta membantu sekolah untuk mengajukan 

proposal bantuan buku paket pada dinas terkait 

 

31. Sebagai guru sikap religius manakah yang akan anda ajarkan pertama kali kepada 

peserta didik disekolah? 

A. Berniat untuk menjalani hidup yang sehat dan konsisten  

B. Menghargai perbedaan keyakinan antar teman 

C. Berdoa saat hendak makan 

D. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa 

E. Percaya bahwa setiap perbuatan baik dan buruk akan ada balasan dari tuhan yang 

maha esa 

 

32. Rekan sejawat anda memberikan les tambahan kepada peserta didik di luar jam 

kerja.peserta didik yang mengikuti les tersebut diberikan tambahan nilai pada saat 

mata kuliah yang di ampunya. Sikap anda terhadap hal tersebut? 

A. Ikut serta memberikan les tambahan seperti yang rekan sejawat lakukan 

B. Dalam hati tidak menyetujui tindakan rekan sejawat tersebut 

C. Menegur dan mengingatkan rekan sejawat agar tidak melakukan hal tersebut dan 

menjelaskan konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya  

D. Tidak mau ikut campur dengan kegiatan rekan sejawat diluar jam kerja 

E. Melaporkan kepada kepala sekolah 

 

33. Saya di tugaskan kepala sekolah menjadi notulen dalam rapat penting disekolah. 

Respon saya:  

A. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat ]mengenai hasil 

keputusan rapat tersebut. 

B. Member tahu sahabat saya di sekolah tentang keputusan rapat 

C. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya 

D. Berusaha menghindari rekan sejawat yang membujuk untuk mengetahui hasil 

keputusan rapat 

E. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat 

 

34. Sebagian rekan sejawat 20 menit lebihh awal dari jadwal yang seharusnya untuk  

menghindari kemacetan lalulintas. Sikap anda? 

A. Saya tidak melakukannya agar di nilai sebagai guru yang rajin oleh kepala sekolah 

B. Demi toleransi terhadap rekan sejawat, saya ikut malakukannya 

C. Saya akan melaporkan rekan sejawat tersebut kepada kepala sekolah agar dikenai 

sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

D. Saya  tetap mengikuti Aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. 

E. Karna banyak  yang melakukannya hal tersebut wajar untuk di lakukan  

 

35. Anda di nilai memiliki komitmen dalam menjalankan tugas sehingga kepala sekolah 

menugaskan anda sebagai ketua dalam penerimaan peserta didik baru. Ternyata jmlah 

peserta didik yang mendaftar jauh dari kuota yang di tetapkan sekolah. Apa yang anda 

lakukan untukdapat memenuhi kuota peserta didik yang telah  di tentukan sekolah? 
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A. Hal tersebut sulit sehingga tidak bisa melakukan apapun. 

B. Menurunkan iuran sekolah untuk menarik minat peserta didik  

C. Mendiskusikan permasalahan tersebut dengan panitia dan kepala sekolah untuk 

mendapatkan solusi – solusi yang tepat 

D. Membujuk dengan memberikan seragam gratis 

E. Melakukan promosi kepada masyarakat sekitar mengenai keunggulan sekolah. 

 

36. Bagi saya bekerja sebagai guru adalah... 

A. Alternatif pilihan terahir dalam memperoleh pekerjaan  

B. Cita- cita saya sejak kecil 

C. Bagian dari ibadah profesi yang mulia 

D. Turut serta untuk serta mencerdaskan bangsa dan negara 

E. Mencari uang untuk nafkah 

 

37. Seorang oknum menawarkan bantuan  kepada saya untuk bisa di terima menjadi guru 

disuatu sekolah dengan cara memberikan dana yang besarnya sudah di tentukan . 

sikap saya adalah.... 

A. Menolaknya karna saya ingin diterima dengan cara yang sah bukan dengan cara 

suap 

B. Memberikan alasan tertentu agar opnum tersebut tidak tersinggung ketika di tolak 

C. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak – pihak yang berpengalaman 

D. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat 

E. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu 

 

38. Kepala sekolah memberikan tugas kepada anda untuk menjadi ketua akreditasi 

sekolah padahal saat itu anda baru  satu tahun menjadi guru dengan penempatan 

pertama disekolah tersebut. Hal pertama kali yang anda lakukan adalah.... 

A. Menolak tugas dari kepala sekolah tersebut 

B. Tidak berani menolak tugas karena anda guru yang baru di sekolah tersebut 

C. Meminta guru – guru yang lain membantu anda mempersiapkan akreditasi sekolah  

D. Menerima tugas tersebut dengan berat hati 

E. Membentuk tim akreditasi sekolah adn melakukan rapat akreditasi 

 

39. Sekolah anda mendapatkan  bantuan dari pemerintah karna terkena dampak gempa 

bumi. Bantuan yang diberikan pemerintah sangat banayak danterancam mulai rusak 

karna tidak ada yang mengelola. Sedangka guru- guru juga sibuk memperbaiki rumah 

mereka yang rusak berat karena gemapa. Sousi yang dapat anda berian yaitu: 

A. Membeiarkan hal tersebut karena takut salah 

B. Menjual bantuan pemerintah tersebut dan membagikan ke guru – guru 

C. Menawarkan bantuan untuk mengelola bantuan yang ada sesuai dengan ketentuan 

pemerintah serta mengajak warga sekolah untuk berpartisipasi  

D. Mendesak sekolah untuk segera menggunakan bantuan tersebut 

E. Mendiskusikan permasalahan tersebut dengan kepala sekolah untuk mendapatkan 

suatu solusi 

 

40. Peseta didik X memiliki bakat yang menonjol di bidang seni suara. Dia menyatakan 

keinginanny untuk memwakili sekolah pada suatu perlmbaan menyanyi di tingkat 

kabupaten banyak guru yang tidak setuju karena peserta didik X sering membolos 

dengan alassan latihan menyanyi. Sikap anda sebagai guru kesenian. 

A. Melaporkan permasalahan ini kepada kepal sekoah dan meminta kepala sekolah 

untuk memutuskan  
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B. Hal tersebut bukan urusan saya karena saya tidak mau terlibat konflik dengan 

rekan guru  yang lain 

C. Mendesak sekolah untuk tetap mengirimkan peserta didik X  sebagai perwakilan 

sekolah 

D. Melakukan pendekatan personal agar peserta didik X mau menghentikan sikap 

membolosnya  tersebut dan memberikan pengertian kepada guru – guru mengenai 

potensi peserta didik X yang juga perlu di fasilitasi oleh sekolah 

E. Setuju dengan pendapat sebagian guru yang menolak peserta didik X sebagai 

perwakilan sekolah dalam perlombaan tersebut 

 

41. Salah satu dari tiga kompoten dalam penulisan pembahasan setiap penelitian yang 

harus di uraikan sehingga pada akhirnya guru mendapatkan hasil penelitian adalah... 

A. Memaparkan jurnal untuk mendukung hasil penelitian  

B. Menyajikan uraian perihal hasil analisis sttistik 

C. Menampilkan aspek – aspek dari variabel yang di analisis 

D. Melakukan kajian terhadap teori yang digunakan 

E. Membuat ringkasan hasil penelitian 

 

42. Nilai yang digunakan guru jika ingin tau ketuntasn kompetensi pesertaaa didik dalam 

menyelesaikan tes sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal adalah,... 

A. Nilai rata – rata  

B. Nilai tertinggi  

C. Nilai median 

D. Nilai tes individu 

E. Nilai total  

 

43. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran indikator ketercapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar, 

merupakan bagian dari pada  

A. Komponen penyusunan RPP  

B. Prinsip – prinsip penyusunan RPP 

C. Persyaratan penyusunan RPP 

D. Langkah – langka  penyusunan RPP 

E. Penilaian dan penyusunan RPP 

 

44. Suatu pandangan dari teori bandura yang mengatakan proses belajar ( perubahan 

tingkah laku) merupakan hasil dari 3 aspek yaitu personal, lingkungan, dan prilaku 

A. Cognitive theory 

B. Sosial learning theory 

C. Social activity theory 

D. Sosial cognitive theory 

E. Sosial theory 

 

45. Penilaian autentik sedapat mungkin  dapat menggambarkan... 

A. Sikap peserta didik  

B. Pengetahuan peserta didik 

C. Keterampilan peserta didik 

D. Sikap dan pengetahuan peserta didik  

E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik 
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46. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi , dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu, adalah..... 

A. Silabus  

B. Rencana dan program pembelajaran  

C. Garis  garis besar program pembelajaran 

D. kurikulum 

E. Perangkat pembelajaran  

 

47. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam hal penguasaan 

kompetensi yang harus di kuasai maka tes yang teapat di gunakan oleh guru tersebut... 

A. Tes keterampilan 

B. Tes pilihan ganda  

C. Tes sikap  

D. Tes kognitif 

E. Tes uraian 

 

48. Melakukan analisis butir soal pada suatu mata pelajaran untuk mengetahui butir soal 

konsisten untuk mengukur kemampuan siswa adalah dengan melakukan analisis 

mengenai ... 

A. Kualitatif dan analisis 

B. Bentuk dan jenis soal 

C. Daya pembeda butir soal 

D. Tingkat kehandalan soal 

E. Klasifikasi dan kualitas butir soal 

 

49. Pada umumnya guru menerapkan langkah observasi penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan.... 

A. Media informasi 

B. Camera CCTV 

C. Video rekaman 

D. Teman sejawat 

E. Pengamatan sendiri 

 

50. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Kompetensi guru menurut UUD guru dan dosen meliputi... 

A. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi 

profesional dan kompetensi personal. 

B. Kompetensi pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional 

C. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional 

D. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi personal 

E. Kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi 

kepribadian 
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51. Jika guru melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar secara berkelanjutan dalam pembelajaran, menurut 

permendikbud No. 23 Th 2016 yang dilakukan guru adalah... 

A. Mengadakan evaluasi 

B. Mengadakan penilaian 

C. Mengadakan ulangan 

D. Mengadakan pengukuran 

E. Mengadakan remedial 

 

52. Guru merasa materi pelajaran telah disampaikan dengan jelas dan dapat diterima 

dengan baik oleh siswa, namun setelah dites, hasil nilainya kurang memuaskan. Untuk 

mengetahui permasalahan tersebut guru melakukan PTK dengan menggunakan pre 

test dan post test. Adanya peningkatan atau tidakhasil belajar siswa diketahui dengan 

jalan... 

A. Menganalisis deskriptif hasil tes belajarnya 

B. Menganalisis penguatan hasil tes belajarnya 

C. Menganalisis hubungan antara variabel  

D. Menganalisis kemampuan hasil tes siswa 

E. Menganalisis kualitas soal tes hasil belajar 

 

53. Menyusun perancanan penilain, mengembangkan instrumen penilain, melaksanakan 

dan memanfaatkan hasil penilaian dan melaporkan hasilnya merupakan tahapan 

penilaian aspek... 

A. Sikap 

B. Pengetahuan 

C. Produk 

D. Proses 

E. Hasil 

 

54. Pendidik dalam menyusun komponen RPP maka harus memperhatikan prinsip- 

prinsip penyusunan RPP, mengenai komponen yang penilaian, pengayaan dan 

remedial hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan... 

A. Partisipasi peserta didik 

B. Pengembangan budaya belajar peserta didik 

C. Penilaian hasil belajar peserta didik 

D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut 

E. Peningkatan hasil belajar peserta didik 

 

55. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan pengetahuan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, 

kepribadian, kecardasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Pernyataan tersebut dirumuskan dalam... 

A. UU no.14 th 2005 tentang guru dan dosen 

B. UU no. 20 th 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

C. Peraturan pemerintah no. 13 th 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah 

no. 19 tentang standar nasional pendidikan 

D. Peraturan pemerintah no. 74th 2008 tentang guru 

E. Instruksi presiden no. 12 th 2016 tentang gerakan revolusi mental 
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56. Guna mewujudkan suasan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

mencapai kompetensi dasar yang disesuiakan dengan karakteristik peserta didik maka 

pendidik perlu menggunakan... 

A. Model pembelajaran 

B. Metode pembelajaran 

C. Strategi pembelajaran 

D. Sasaran pembelajaran 

E. Perencanaan pembelajaran 

 

57. Dalam penyusunan RPP pendidik menyiapkan bahan ajar berupa buku, media cetak, 

elektronik, dan yang berasal dari alam sekitar, hal ini merupakan bagian dari 

komponen RPP berupa.... 

A. Media pembelajaran 

B. Sumber belajar 

C. Materi belajar 

D. Komponen pembelajaran 

E. Kelengkapan pembelajaran 

 

58. Pendekatan yang memandang bahwa siswa membangun pengetahuan melalui proses 

interaksi sosial yang di implementasikan dalam pembelajaran menjadi pembelajaran 

yang aktif dan menyenangkan adalah... 

A. Cooperative learning 

B. Learning obervation 

C. Constructivisme 

D. Inquiry learning 

E. Problem based learning 

 

59. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dilakukan secara berkelnajutan dan 

didasarkan atas kumpulan informasi perkembangan kemampuan peserta didik dalam 

satu periode tertentu adalah penilaian keterampilan yang dapat dilakukan melalui.. 

A. Praktik 

B. Proyek 

C. Produk 

D. Portofolio 

E. Penugasan 

 

60. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian lain yang 

relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab... 

A. Kepala sekolah 

B. Wakasek bidang kesiswaan 

C. Guru kelas atau wali kelas 

D. Pengawas sekolah 

E. Guru mata pelajaran 
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61. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang destilasi, kecuali ... 

A. Prinsip destilasi memanfaatkan titik didih yang berbeda 

B. Destilasi contoh untuk zat cair dan gas 

C. Terjadi dalam proses pemanasan 

D. Destilasi berfungsi menghasilkan residu 

 

62. Bernafas adalah proses memasukkan dan mengeluarkan udara setelah organ tubuh 

menyerap oksigen dari udara organ pernapasan berikut berfungsi memasukkan udara 

tetapi tidak menyerap oksigen, kecuali …. 

A. Hidung 

B. Diafragma 

C. Glotis 

D. Trakea 

 

63. Proses pelapukan dapat terjadi pada berbagai benda terjadinya pelapukan dapat 

dipengaruhi oleh hal-hal berikut, kecuali …. 

A. Air 

B. Batuan 

C. Suhu 

D. Angin 

 

64. Lampu depan sebuah mobil selalu menggunakan reflektor cekung. Hal ini dikarenakan 

reflektor cekung.... 

A. Mengumpulkan cahaya 

B. Menyebarkan cahaya 

C. Memancarkan cahaya 

D. Membiaskan cahaya 

 

65. Ketika kita sedang naik bis dan tiba-tiba sopir bis mengerem mendadak, maka kita seolah 

terasa terdorong ke depan. Hal itu terjadi karena tubuh kita …. 

A. Ingin mempertahankan posisi gerak ke depan 

B. Dipengaruhi oleh gaya gravitasi 

C. Mengimbangi dorongan rem mobil 

D. Selalu ingin berada pada kondisi seimbang 

 

66. Seorang guru mendemonstrasikan kegiatan percobaan berikut, pertama-tama guru 

mengambil dua batang lilin dan menyalakannya, kemudian mengambil dua gelas yang 

volumenya tidak sama untuk menutup dua lilin yang masih menyala. Sebelum 

menutupnya guru bertanya kepada para siswa. Apa yang akan terjadi pada kedua lilin 

tersebut. Berikut adalah hipotesis yang sesuai dengan kegiatan percobaan ini, kecuali …. 

A. Nyala apai akan padam bersamaan bila kedua lilin ditutup secara bersamaan 

B. Nyala api akan lebih cepat padam pada lilin yang lilin yang ditutup dengan gelas 

kecil 

C. Volume gelas berpengaruh pada durasi nyala api lilin 

D. Nyala api lilin akan padam bila oksigen habis 



DIVISI AKADEMIK – PPG SM3T V UNIMA 101 

 

67. Penggunaan handphone sebagai alat komunikasi di masyarakat memiliki beberapa 

keuntungan berikut, kecuali …. 

A. Penyampaian pesan sangat cepat sampai ke tujuan 

B. Hemat energi karena cukup dikerjakan dengan jari 

C. Menggantikan fungsi alat audiovisual 

D. Memberi radiasi gelombang elektromagnetik 

 

68. Berikut adalah bagian rangka manusia dan fungsinya, kecuali …. 

A. Tulang punggung berfungsi melindungi sumsum tulang belakang dan menopang 

anggota tubuh bagian atas 

B. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi melindungi organ-organ di bagian dada 

C. Tulang leher berfungsi menopang kepala agar dapat tegak menoleh, dan berputar 

D. Tulang panggul berfunggsi menggerakkan kaki kanan dan kiri serta menopang beban 

tubuh 

 

69. Beriku adalah pernyataan yang benar tentang perkembangbiakan tumbuhan, kecuali... 

A. Sebagai tumbuhan dikembangbiakan menggunakan umbinya 

B. Sebagai tumbuhan dikembangbiakan menggunakan batangnya 

C. Pengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif menjamin sifat induknya terbawa 

D. Pengembangbiakan tumbuhan secara generatif menjamin sifat induknya terbawa 

 

70. Mobil ambulance dapat menghasilkan bunyi yang berubah-ubah karena peristiwa 

interferensi. Peristiwa tersebut pada prinsipnya merupakan perpaduan dua gelombang 

bunyi yang berbeda dalam hal ... 

A. Frekuensi 

B. Amplitudo 

C. Fase  

D. Kecepatan 

 

71. Televisi, radio, lampu, lemari es, dan peralatan rumah tangga lainnya dihubungkan ke 

jaringan listrik di rumah kita secara .... 

A. Seri, agar bila salah satu rangkaian terputus, rangkaian yang lain masih dapat 

terhubung dengan sumber tegangan 

B. Paralel, agar salah satu rangkaian terputus, rangkaian yang lain masih dapat 

terhubung dengan sumber tegangan 

C. Seri, agar semua alat mendapatkan sumber tegangan yang sama  

D. Seri dan paralel, agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan 

 

 

72. Ketika terjadi petir, muncul kilatan cahaya yang disusul dengan suara guntur. Hal ini 

menunjukkan bahwa .... 

A. Frekuensi cahaya lebih tinggi dari frekuensi bunyi 

B. Cepat rambat cahaya lebih tinggi dari cepat rambat bunyi 

C. Tidak ada hubungan gelombang cahaya dan gelombang bunyi 

D. Amplitudo cahaya lebih tinggi daripada amplitudo bunyi 
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73. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan pada konstitusi, karena 

itu kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan .... 

A. Menurut kehendak rakyat Indonesia 

B. Sesuai kehendak Majelis Permusyawaran Rakyat  

C. Menurut hukum yang berlaku 

D. Menurut Undang-Undang Dasar 

 

74. Pendidikan politik sangat penting untuk diberikan kepada semua warga negara. Nlai-nilai 

yang dibangun dalam pendidikan politik adalah .... 

A. Meningkatkan kesadaran politik warga negara 

B. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga 

C. Meningkatkan pengetahuan sistem politik warga 

D. Meningkatkan pemahaman budaya politik yang berlaku 

 

75. Tujuan utama negara hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental (Civil Law) 

adalah .... 

A. Penegakan, legalitas, dan kodisifikasi hukum 

B. Kepastian hukum, kesetaraan, dan keadilan 

C. Kesetaraan, kebebasan, azas praduga tak bersalah 

D. Keadilan hukum, penegakan dan fleksibilitas hukum 

 

76. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dala m hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung hukum, namun pada praktiknya hukum di Indonesia .... 

A. Tumpul ke bawah tajam ke atas 

B. Kasus hukum sebagai barang komodiiti di pengadilan 

C. Diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 

D. Masih ada keberpihakan pada penguasa dan orang kaya 

 

77. Nilai-nilai politik yang menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan 

penjajah adalah .... 

A. Kekeluargaan dan kebersamaan 

B. Kebebasan dan kesetaraan 

C. Persatuan dan kesatuan 

D. Ketertiban dan ketentraman 

 

78. Hak asasi manusiawi merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat 

universal tanpa memandang agama, etnis, warna kulit dan asal daerah atau negara. Apa 

yang menjadi pembatas hak asasi manusia secara hakiki ... 

A. Konstitusi yang berlaku 

B. Hukum positif 

C. Hak asasi orang lain 

D. Nilai-nilai masyarakat 
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79.  Sebagai negara yang terletak diantara dua benua dan dua samudra Indonesia memiliki 

peran strategis untuk membangun kedamaian dan kenyamanan negara-negara kawasan. 

Wujud nyata peran Indonesia dalam membangun kedamaian dunia adalah . . .  

a. Menjaga perbatasan negara pada wilayah udara, darat dan laut 

b. Menenggelamkan kapal asing yang masuk wilayah Indonesia 

c. Menjalin komunikasi dan kerjasama regional melawan terorisme 

d. Menggagalkan penyelundupan barang-barang dari negara lain 

 

80. Menentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara rasional dan konstitusional 

merupakan mujud tindakan warga negara . . . 

a. Rasional dan peduli pada bangsa dan negara 

b. Konstitusional dan kritis pada kebijakan 

c. Demokratis dan bertanggungjawab 

d. Inovatif dan memiliki karakter yang baik 

 

81. Penjajahan yang bersifat fisik dalam era demokrasi dan universalisme hak asasi manusia 

sulit terjadi. Bentuk penjajahan yang paling nyata negara-negara maju terhadap negara 

berkembang saat ini adalah . . . 

a. Politik dan pertahanan keamanan 

b. Ideologi dan ekonomi 

c. Kehidupan sosial dan budaya 

d. Ideologi dan konstitusi 

 

82. Perilaku yang perlu dikembangkan untuk menjamin kehidupan politik yang santun dan 

demokratis adalah... 

a. Menyadari dan melaksanakan hak dan kewajiban 

b. Ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik 

c. Memberikan suara pada saat pemilu 

d. Mengevaluasi kebijakan yang dibuat pemerintah 

 

 

83. Arus globalisasi di berbagai bidang kehidupan tidak mungkin dibendung. Piranti-piranti 

yang mesti dipersiapkan dalam globalisasi adalah...... 

a. SDM, kualitas produk dan nasionalisme 

b. Ekonomi, pembangunan dan investasi dalam negeri 

c. Pertahanan, keamanan dan politik luar negeri 

d. Budaya, teknologi dan pemerataan pembangunan 

 

84. Bangsa multikultur yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia 

adalah.... 

a. Satu bangsa dari beragam bangsa yang berdaulat 

b. Satu bangsa ibarat sebuah mosaic seni yang harmoni 

c. Suku-suku bangsa melebur diri jadi satu bangsa 

d. Berbhineka dalam keragaman suku, agama dan budaya 
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85. Bagaimanapun tingginya tingkat pengetahuan, ilmu dan teknologi, manusia tidak dapat 

melepaskan diri dari pengaruh alam lingkungan. Hal ini terungkap pada pemenuhan 

kebutuhan manusia terhadap . . .. 

a. Cahaya 

b. Pakaian 

c. Udara 

d. Rumah 

 

86. Kemajuan dalam transportasi dan sistem komunikasi menyebabkan terjadinya saling 

ketergantungan antar wilayah. Pernyataan ini merupkan rumusan generalisasi . . . .. 

a. ekonomi 

b. sosiologi 

c. geografi 

d. antropologi 

 

87. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru IPS dengan memberi tugas kepada siswa 

untuk membaca buku litertur sebagai pengayaan, menunjukkan bahwa guru 

mengembangkan aspek . . . . 

a. Pengetahauan 

b. Kecakapan 

c. Nilai dan sikap 

d. Keterampilan 

 

88. Perkembangan dan pemanfaatan IPTEK, khususnya media elektronik ternyata telah 

,menciptakan adanya desa global. Maksudnya adalah . . . . 

a. Hilangnya batas-batas dari suatu negara 

b. Tertembusnya batas-batas budaya antar negara 

c. Tempat tinggal manusia semakin merapat 

d. Kedekatan jarak antar ruang dipermukaan bumi 

89. Kata “sosial” dalam konsep Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berarti... 

a. Hubungan individu antar manusia 

b. Hubungan sosial dalam masyarakat 

c. Perkumpulan dan organisasi orang banyak 

d. Kumpulan individu yang bersama di suatu wilayah 

 

90. Tujuan penanaman nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS adalah membina dan 

mengembangkan... 

a. Pengetahuan sosial yang baik 

b. Watak atau karakter yang baik  

c. Etika dan estetika yang baik 

d. Gerakan sosial yang baik 
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91. Dalam interpretasi peta dengan alur-alur sungai yang lurus menunjukkan daerah itu tinggi 

dan miring. Jika alur-alur sungai itu berkelok-kelok atau membentuk meander, peta itu 

menunjukkan bahwa daeah itu... 

a. Relatif bergelombang 

b. Relatif berombak 

c. Relatif terjal 

d. Relatif datar 

 

92. Rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan disebut... 

a. Pelestarian upaya untu memelihara kelangsungan daya dukung lingkungan hidup 

b. Pelestarian fungsi lingkungan hiidup 

c. Daya dukung lingkungan hidup 

d. Daya tampung lngkungan hidup 

 

93. Tindakan yang menimbulkna perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik 

dan/atau hayatinya yang mengaakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam 

menunjang pembangunan berkelanjutan disebut... 

a. Konservasi sumber daya alaam 

b. Perusakan lingkungan hidup 

c. Daya tampung lingkungan hidup 

d. Pelestarian fungsi lingkungan hidup 

 

 

94. Berikut ini adalah pengaruh kebudayaan Hindu yang paling dominan dalam bidang 

ekonomi di Indonesia, kecuali... 

a. Timbulnya golongan pedagang, saudagar yang termassuk Kasta Waisya 

b. Kepulauan Nusantara makin dikenal oleh dunia karena hasil buminya 

c. Sistem demokrasi Primus Inter Pares diganti dengan sistem kerajaan 

d. Digunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran 

 

95. Proses pengenalan dan pembelajaran yang bertujuan agar manusia dapat hidup serasi 

dengan lingkungan di sekitarnya disebut... 

a. Interaksi 

b. Sosialisasi 

c. Akulturasi 

d. Komunikasi 

 

96. Untuk mengembangkan kemampuan inkuiri pada siswa, maka ketramplan sosial yang 

perlu dilatih dalam pembelajaran IPS adalah... 

a. Membaca buku literatur tertentu sebagai pengayaan 

b. Melakukan observasi, wawancara, dan survei 

c. Berdiskusi tentang masalah-masalah sosial 

d. Membuat kliping tentang masalah-masalah sosial 
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97. Tersedia 3 tempat buah, 1 nampan, dan 16 manggis. Perhatikan ilustrasi penggunaan 

ketiga macam benda pada gambar berikut. 

 
Proses pemecahan pada ilustrasi di atas berkaitan dengan sifat operasi hitung... 

a. Elaboratif 

b. Komutatif 

c. Distributif 

d. Asosiatif 

 

98. Harga 7 apel dan 11 mangga adalah Rp. 28.700,00. Harga 12 apel dan 16 mangga adalah 

43.900,00. Harga 5 apel dan 5 mangga adalah... 

a. Rp. 15.200,00 

b. Rp. 16.800,00 

c. Rp. 17.000,00 

d. Rp. 18.300,00 

 

99. Untuk menunjukkan luas segitiga tumpul dapat dilakukan dengan menggunakan papan 

berpaku dan satu karet gelang. Berikut adalah posisi karet gelang pada papan berlaku 

yang benar kecuali... 

 
 

100. Volume tabung tanpa tutup adalah 462 m3. Jika tinggi tabung tersebut adalah 3 m 

maka luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut adalah …. m2. 

A. 242 

B. 250 

C. 258 

D. 286 

101. Persentase huruf pertama pada nama 18 siswa disajikan pada diagram batang berikut. 
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Data huruf pertama pada nama 18 siswa tersebut adalah …. 

A. FFFFFF HHH RR KKKKKKK 

B. FFFFF HHHH RR KKKKKKK 

C. FFFFFF HHHH RRR KKKKK 

D. FFFFF HHH RR KKKKKKKK 

102. Pada gambar di bawah ini diketahui AB // CD, CT = 9 cm, TB = 11 cm, TD = 10 cm, 

dan CD = 18 cm. 

 

 

 

 

Panjang ruas garis AB adalah … cm. 

A. 22 

B. 22,4 

C. 23 

D. 23,1 

 

103. Toko kue harum memproduksi kue berbentuk persegi panjang dalam empat ukuran. 

Ketebalan ke empat kue tersebut sama. 

Ukuran kue Kecil Standar Besar Jumbo 

Ukuran lebar kue 6 cm 10 cm 12 cm 15 cm 

Ukuran panjang 

kue 

10 cm 14 cm 15 cm 20 cm 

Harga /potong Rp 6.000 Rp 14.000 Rp 17.000 Rp 30.000 

Ukuran kue yang paling menguntungkan bagi pembeli adalah …. 

A. Kecil 

B. Standar 

C. Besar 

D. Jumbo 

 

104. Berikut merupakan sifat yang dimiliki oleh trapezium sama kaki. Kecuali …. 

A. Memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar 

B. Jumlah dua sudut yang berhadapan sama dengan 180˚ 

C. Memiliki dua pasang sudut yang sama besar 

D. Mempunyai tepat sepasang sudut yang sama besar 
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105. 

 
106. Bak kosong dengan kapasitas 58.500 liter diisi air dengan menggunakan dua pompa 

secara bersama-sama. Pompa pertama mampu mengisi air dengan debit 40 Liter/menit 

dan pompa kedua dengan debit 50 liter/menit. Setelah 10 jam pengisian, pompa pertama 

rusak sedang pompa kedua berfungsi terus hingga bak terisi penuh. Lama waktu untuk 

mengisi bak tersebut dan kosong hingga penuh adalah ..... 

a. 11 Jam 

b. 11 Jam 30 menit 

c. 11 jam 50 menit 

d. 11 jam 75 menit 

 

107. Mata Putu, Indah, dan Amri berkedip berturut-turut setiap 9, 10, dan 14 detik. Jika 

mereka berkedip secara bersama-sama pada pukul 09:00 WIB. Maka mereka akan 

berkedip bersama-sama lagi pada pukul … WIB. 

A. 09:05:10 

B. 09:06:30 

C. 09:08:20 

D. 09:10:30 

 

108. Rata-rata jarak dari rumah ke sekolah siswa 

tersebut adalah … km. 

A. 0,8 

B. 1 

C. 1,2 

D. 1,5 

 

 

 

 

 

109. Nomina dengan imbuhan peng – an mempunyai alomorf pen –an. Pada kalimat 

manakah penggunaan imbuhan pen-an yang bermakna perbuatan? 

a. Pendaftaran murid baru biasanya dimulai awal Juni 

b. Pendapatan tukang bangunan tidak lebih dari Rp. 75.000 per hari 

c. Pendengaran nenek mulai berkurang sejak bulan lalu 

d. Pemberian hadiah dilaksanakan pada acara tasyakuran 17 Agustus 
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110. Dua jenis puisi yang berkembang pesat di bumi nusantara adalah pantun dan syair. 

Pantun adalah puisi yang berasal dari bumi nusantara sendiri. Sementara syair berasal 

dari tanah arab. Sebuah pantun dibangun dari untaian sampiran dan untaian isi, 

sedangkan syair hanya dibangun dari untaian isi. Pantun memiliki persamaan bunyi a-b-

a-b sedangkan syair a-a-a-a. Paragraf di atas dikembangkan dengan pola pengembangan 

.... 

a. Pemberian contoh 

b. Perbandingan 

c. Sebab-akibat 

d. Analogi (pengandaian: bagaikan/seperti) 

 

111. Prinsip metode SAS yang penting untuk dilaksanakan oleh guru di kelas adalah .... 

a. Bahan yang digunakan mengandung makna, selaras dengan taraf  perkembangan 

psikis dan pengalaman anak. 

b. Membuat anak mudah mengikuti prosedur dan cepat dapat membaca pada 

kesempatan berikutnya. 

c. Menyajikan bahan pelajaran sesuai dengan perkembangan bahasa anak dan situasi 

lingkungan  

d. Memberikan dampak positif terhadap daya ingat dan pemahaman anak 

 

112. Morfem prefik ber- berubah menjadi be- jika ditambah kata dasar …. 

A. Kerja 

B. Wilayah 

C. Ajar 

D. Kurban 

 

113. Bentuk verba berikut yang termasuk verba turunan berupa verba dasar terikat dan 

menggunakan afiks wajib adalah.. 

a. Buersua, berjuang 

b. Naik haji, cuci muka 

c. Membaca, membeli 

d. Mendarat, melebar 

 

 

114. Kontribusi sastra anak bagi perkembangan nilai pendidikan adalah.. 

a. Perkembangan imajinasi 

b. Pertumbuhan rasa sosial 

c. Perkembangan emosional 

d. Penanaman kebiasaan membaca 

 

115. Kalimat manakah yang di dalamnya mengandung kata khusus? 

A. Saya suka apel Malang karena rasanya manis. 

B. Saya berlibur di Bali Cuma sehari. 

C. Ibu sedang membawa Adik ke Pukesmas. 

D. Toko Murah di simpang  jalan itu menjual pakaian jadi. 
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116. Ciri yang menandai Bahasa Indonesia baku ialah sifat kecendekiaannya. Wujud 

kecendekiaan itu tampak pada kalimat …. 

A. dalam buku ini membahas tata kalimat. 

B. Buku ini membahas ihwal tata kalimat. 

C. Membahas tata kalimat dalam buku ini. 

D. Buku ini dibahas ihwal tata kalimat. 

 

117. Salah satu pola suku kata dalam Bahasa Indonesia adalah KKKVK. Contoh pola 

tersebut terdapat pada kata …. 

A. in-struk-si 

B. stra-te-gi 

C. a-trak-si 

D. teks-til 

 

118. Pemerolehan bahasa „Language acquistion‟ berbeda dengan belajar bahasa „learning 

acquistion‟ . Belajar bahasa adalah ... . 

a. Usaha sadar untuk secara formal menguasai bahasa, terutama yang berhubungan 

dengan kaidah-kaidahnya. 

b. Proses penguasaan bahasa melalui bawah sadar, bersifat alamiah, terjadi tanpa 

kehendak yang terencana. (Language acquistion) 

c. Proses penerimaan bahasa yang tidak sama dengan yang telah diketahuinya 

d. Proses penyesuaian bahasa yang dipelajari dengan struktur kognitifnya 

 

119. Kalimat efektif memiliki ciri kehematan dalam pemakaian kata, frasa atau bentuk 

lainnya untuk mencapai kejelasan kalimat. Contoh kalimat efektif dibawah ini adalah 

... 

A. Ia lahir pada hari senin tanggal 14 bulan november tahun 1956 

B. Jumlah tenaga ahli pariwisata sangat kurang sekali untuk proyek ini. 

C. Para siswa SD banyak yang dimiliki minat membaca yang rendah 

D. Seragam murid sekolah dasar itu berwarna merah 

 

120. Membaca memindai dibedakan atas scaning dan skiming. Scaning adalah .... 

a. Ketrampilan membaca yang bertujuan menemukan informasi khusus dengan sangat 

cepat 

b. Kemampuan memproses teks dengan cepat guna memperoleh gambaran umum 

mengenal isinya  

c. Kemampuan membaca yang mengandaikan kemampuan visual, pemahaman, dan 

ingatan 

d.  Kemampuan membaca tanpa mengeluarkan suara atau menggerakan bibir (Skiming) 
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