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LATIHAN SOAL UKG PEDAGOGIK 1 

1. Serangkaian kegiatan untuk  menetapkan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu 

adalah ….  

    a. pengukuran b. pensekoran     c. penilaian   d. pengujian   e. evaluasi 

2. Serangkaian kegiatan yang sistematis untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu 

objek atau program adalah : …. 

    a. pengukuran b. pensekoran     c. penilaian   d. pengujian    e. evaluasi 

3. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan assesmen hasil belajar 

peserta didik, kecuali: 

a. ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi 

b. menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi 

c. ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan 

d. dilakukan pengulangan jika hasilnya ternyata banyak yang jelek 

e. dilakukan sesuai dengan kegiatan pembelajaran 

4. Assesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, 

kecuali…. 

a. Sahih (valid) b. objektif c. adil  d. kooperatif  e. terpadu 

5. Kemampuan yang berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat membentuk tenggung 

jawab, kerja sama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, 

dan kemampuan mengendalikan diri adalah kemampuan …. 

    a. kognitif  b. afektif c. psikomotorik d. psikologis e. kepribadian 

6. Di bawah ini merupakan kelebihan tes lisan, kecuali …. 

a. dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sikap serta   

kepribadiannya karena dilakukan secara berhadapan langsung. 

b. Bagi peserta didik yang kemampuan berfikirnya relatif  lambat sering mengalami 

kesukaran dalam memahami pernyataan soal. 

c. Dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan anatara pendidik dan peserta didik dalam 

menentukan waktu dan tempat tes. 

d. Lebih objektif bagi pendidik dalam memberikan penilaian. 

e. Hasil tes dapat langsung diketahui peserta didik. 

7. Tes simulasi merupakan salah satu bentuk dari teknik penilaian …. 

a. Lisan b. praktik/kinerja c. penugasan    d. portofolio  d. penilaian diri 

8. Dibawah ini langkah-langkah penting dalam melakukan assesmen, kecualai …. 

a.  mementukan tujuan penilaian 

b. memperhatikan standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

c. menentukan jenis alat ukurnya, yaitu tes atau non tes atau keduanya 

d. menyusun kisi-kisi tes dan pedoman pensekorannya 

e. menentukan kriteria ketuntasan minimal. 

9. Di bawah ini beberapa hal penting yang harus diperhatian dalam menentukan materi terkait 

dengan assesmen, kecuali …. 

a. urgensi, yaitu meteri secara teoritis mutlak harus dikuasasi oleh peserta didik 

b. kontinuitas, yaitu materi lanjutan yang merupakan pendalaman dari satu atau meteri yang 

sudah dipelajari sebelumnya. 

c. relevansi, yaitu materi yang diperlukan untuk mempelajari atau memahami, mata pelajaran 

lain. 

d. keterpakaian, yaitu materi yang dimiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. 

e. ketuntasan, yaitu batas minimal kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. 

10. Di bawah ini merupakan  beberapa langkah-langkah dalam penyusunan butir soal, kecuali : 

a. menentukan tujuan tes 

b. menentukan kompetensi yang akan diuji 

c. menentukan materi yang akan diuji 

d. menentukan batas ketuntasan/kelulusan 

e. menyusun kisi-kisi 
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11. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut …. 

a. ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. 

b. ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

c. ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. 

d. ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. 

e. ingatan, pemahaman, aplikasi, sintesis, analisis, dan evaluasi. 

12. Norman E. Gronlund dan R.W. de Maclay mengembangkan domain psicomoto dengan 

urutan berikut … 

a. persepsi, respon terpimpin, mekanisme, kesiapan, respon yang kompleks, organisasi, dan 

karakterisasi dari nilai. 

b. persepsi, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme,  respon yang kompleks, organisasi, dan 

karakterisasi dari nilai. 

c. persepsi, kesiapan, mekanisme,  respon terpimpin,  respon yang kompleks, organisasi, 

dan karakterisasi dari nilai. 

d. persepsi, kesiapan, respon yang kompleks,  respon terpimpin, mekanisme, , organisasi, 

dan karakterisasi dari nilai. 

e. persepsi, kesiapan,  respon terpimpin, mekanisme, respon yang kompleks, organisasi, dan 

karakterisasi dari nilai. 

13. Di bawah ini merupakan beberapa keterampilan berpikir yang dikembangkan Linn dan 

Gronlund, kecuali …. 

a. membandingkan   b. menjelaskan        c. hubungan sebab  -   akibat  

d.   memberi alasan   e. meringkas. 

14. Di bawah ini adalah jenis perilaku yang dikembangkan Quellmalz, kecuali : 

      a. ingatan  b. analisis c. perbandingan c. penyimpulan d. mencipta 

15. Di bawah ini merupakan kaidah-kaidah dalam penulisan soal dilihat dari materi, kecuali: 

a. soal harus sesuai indicator  

b. setiap pertanyaan harus diberikan batasan jawaban yang diharapkan 

c. materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran 

d. ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal 

e. materi yang ditanyakan harus sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkay kelas. 

16. Penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemontrasikan dan mengaplikasikan 

pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan adalah …. 

a. Penilaian projeck  b. penilaian kinerja   c. penilaian produk  

d. penilaian porofolio  e. penilaian non tes 

17. Validitas dalam penyusunan instrument non tes yang mengacu berdasarkan teori adalah: 

a. validitas isi b. validitas prediktif  c. validitas konstruk 

18. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa …. 

a. standar kompetensi  b. kompetensi dasar  c. standar kompetensi lulusan 

d. indikator-indikator kompetensi dasar  e. kompetensi komprehensip 

19. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, hal 

tersebut merupakan prinsip penilaian yang …. 

      a. adil  b. obyektif  c. valid   d. sistematis  e. akuntabel 

20. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun 

hasilnya, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang …. 

      a. adil  b. obyektif  c. valid   d. sistematis  e. akuntabel 

21. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah 

yang baku, hal tersebut merupakan perinsip penilaian yang …. 

      a. adil  b. obyektif  c. valid   d. sistematis  e. akuntabel 

22. Daftar pertanyaan merupakan bentuk instrument untuk teknik penilaian …. 

      a. tes tertulis b. tes lisan  c. tes kinerja c. jurnal  d. portofolio 
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23. Penilaian yang dapat menilai kemampuan dan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta 

didik, sikap serta kepribadiannya karena dilakukannya secara langsung adalah salah satu 

kelebihan dari teknik penilaian …. 

      a. tes tertulis b. tes lisan  c. tes kinerja c. jurnal  d. portofolio 

24. Materi yang diperlukan untuk mempelajari atau memahami, materi pelajaran lain adalah hal 

penting dalam membuat soal berdasarkan keriteria ….. 

a. urgensi  b. kontinuitas c. relevansi d. keterpakaian,  e. kompleksitas 

25. Materi secara teoritis mutlak harus dikuasai oleh peserta didik adalah pertimbangan untuk  

dimuat dalam butir-butir soal berdasarkan kreteria …. 

a. urgensi  b. kontinuitas    c. relevansi     d. keterpakaian,  e. kompleksitas 

26. Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bermakna tidak pasti 

seperti : sebaiknya, umumnya, kadang-kadang, kaidah penulisan soal pilihan ganda 

berdasarkan kaidah …. 

      a. materi  b. konstruksi  c. bahasa d. etika   e. kejelasan 

27. Aspek yang dinilai diantaranya meliputi : (1) tahap persiapan : pemilihan dan cara 

menggunakan alat, (2) tahap proses/produksi: prosedur kerja, dan (3) tahap akhir/hasil : 

kualitas serta estetika hasil karya, langkah-langkah tersebut adalah penilaian dengan 

menggunakan teknik penilaian: 

      a. kinerja  b. produk  c. penugasan  d. lisan  e. wawancara 

28. Kecenderungan bertindak  dalam perubahan tingkah laku melalui latihan dan pengalaman 

dari keadaan tidak tahu menjadi tahu yang dapat diukur melalui toleransi, kebersamaan, dan 

gotong royong, rasa kesetia kawanan, dan kejujuran adalah definisi operasional dari …. 

      a. minat belajar    b. sikap belajar  c. motivasi berprestasi 

      d. strees belajar    e. aktivitas belajar 

29. Hal-hal yang berhubungan dengan emosi atau perasaan dalam mengukur sikap termasuk 

dalam dimensi ….. 

a. kognitif   b. apektif c. psikomotor  d. deduksi e. induksi 

30. KKM sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai 

kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti . Pernyaan tersebut merupakan … 

a. fungsi KKM b. prinsip KKM         c. tujuan KKM    d. manfaat KKM e. peran KKM 

31. Ada beberapa teknik dan alat penilaian yang dapat digunakan pendidik sebagai sarana untuk 

memperoleh informasi tentang keadaan belajar peserta didik. Berikut ini yang merupakan 

teknik penilaian melalui tes adalah …. 

a. tes pernuatan   b. tenik wawancara    c. observasi 

      d. tes simulasi   e. lembar penilaian portofolio 

32. Kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan berikut ini, kecuali …. 

a. kisi-kisi harus dapat mewakili isi kurikulum 

b. menggunakan kata kerja operasional 

c. komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami 

d. materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya 

e. kisi-kisi harus dapat mewakili materi yang telah diajarkan secara tepat dan proposional 

33. Menggunakan kata kerja operasional yang tepat, srta dapat dibuatkan soal atau pengecohnya 

merupakan syarat dari …. 

a. penyusunan kisi-kisi    b. penentuan dan penyebaran soal 

c. penulisan soal bentuk penilaian kinerja d. penyusunan butir soal tertulis 

e. perumusan indicator soal 

34. Dalam penulisan soal bentuk uraian hal yang sulit adalah penyusunan pedoman 

pensekorannya. Berdasarkan metode pensekorannya, bentuk uraian diklasifikasikan menjadi 

2 yaitu …. 

a. uraian obyektif dan uraian non abyektif b. komunikatif dan inovatif 

c. evaluasi dan analisis    d. kesimpulan dan pendapat 

e. justifying dan inferring 
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35.Sebuah penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan 

pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan adalah …. 

36. Minat adalah kesadaran yang timbul bahwa objek tertentu sangat disenangi dan melahirkan 

perhatian yang tinggi bagi individu terhadap objek tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh 

…. 

a. Cror and Crow b. Grondlund  c. Crites d. Thrustone  e. Cambell 

37. Bentuk instrument berupa daftar pertanyaan untuk teknik penilaian berikut ini adalah …. 

a. tes tertulis b. tes lisan c. tes kinerja d. jurnal e. portofolio 

38. Yang merupakan tes kreativitas adalah …. 

a. tes verbal d. tes lisan c. tes analisis   d. tes mengelompokkan e. evaluasi 

39. Tahap persiapan, tahap proses/produksi dan tahap akhir/hasil mrupakan beberapa aspek yang 

dinilai dalam penilaian …. 

a. project  b. product c. performance d. Assesment  e. kinerja 

40. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali …. 

a. sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. 

b. merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran 

c. merupakan kontak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan 

pendidikan dengan masyarakat 

d. dapat dignakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program 

pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah 

e. sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang telah direncanakan sebelumnya. 

KUNCI JAWABAN BAHAN DISKUSI 

1. A    11. A   21. A   31.A 

2. E    12. E   22. E   32. E 

3. D    13. D   23. D   33. D 

4. B    14. B   24. B   34. B 

5. C    15. C   25. C   35. C 

6. A    16. A   26. A   36.A 

7. E    17. E   27. E   37. E 

8. D    18. D   28. D   38. D 

9. B    19. B   29. B   39. B 

10. C    20. C   30. C   40. C 
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LATIHAN SOAL UKG PEDAGOGIK 2  

1. Kemampuan proses berfikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terikat 

dengan obyek-obyek bersifat kongkrit merupakan ciri –ciri kemampuan anak berusia … 

a. 0 -  2 tahun 

b. 2 – 7 tahun 

c. 7 – 11/12 tahun 

d. 11/12 – 14/15 tahun 

2. Kegemaran anak akan dongeng/cerita yang bersifat kriitis seperti kisah perjalanan, riwayat 

para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia …. 

a. 3 – 5 tahun 

b. 6 – 8 tahun 

c. 10 – 12 tahun 

d. 15 – 18 tahun 

3. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut 

pembelajaran IPA sertta IPS sebagai media pembelajaran agar sesuai dengan tahapan 

perkembangan berfikir anak yang dikenal dengan tahapan …. 

a. pengamatan dan pengindaraan yang intensif terhadap lingkungannya (sensorimotor) 

b. dominasi pengamatan bersifat egosentris (preoperational) 

c. anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terikat obyek bersifat kongkrit 

(operasional kongkrit) 

d. kemampuan mengoperasionalkan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan obyek 

yang bersifat kongkrit (operasional formal) 

4. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat dan bangsa, 

serta mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu 

yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral …. 

a. prekonvensional 

b. konvensional 

c. postkonvensional 

d. interkonvensional 

5. Pandangan dan paham ke-Tuhan-an diterangkan secara rasonal berdasarkan kaidah-kaidah 

logika yang bersumber pada tanda alam semesta sebagai pengejawantahan (manifestasi) 

yang keberadaan dan keagungan-Nya. Pernyataan ini merupakan tahapan perkembangan 

moral keagamaan anak masa …. 

a. anak-anak 

b. anak sekolah 

c. remaja 

d. masa remaja akhir 

6. Masa anak berusia 13 – 16 tahun (remaja awal) mencapai tahap perkembangan sosial 

dengan kesadaran hubungan aku-engkau atau hubungan subyektif-obyektif. Perkembangan 

pada tahapan ini berlangsung secara …. 

a. subyektif 

b. subyektif menuju obyektif 

c. pra puber 

d. obyektif 

7. Siswa yang berusaha melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan berupa 

tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan dari lingkungannya, belajar bergaul dan bertingkah 

laku seperti orang lain, serta bertingkah laku di dalam lingkungan social kulturalnya dikenal 

sebagai …. 

a. akulturasi 

b. akomodasi 

c. asimilasi 

d. sosialisasi 
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8. Saat menyadari ada perbedaan sifat, sikap, watak, temperamen, dan pengalaman antara 

dirinya dengan orang lain, mulai dialami anak usia …. 

a. 1 – 2 tahun 

b. 2 – 4 tahun 

c. 5 - 7 tahun 

d. 6 – 12 tahun 

9. Siswa-siswa yang peramah, penakut, teliti, mampu mengambil kesimpulan, jujur atau 

pendendam merupakan karakteristik dari …. 

a. sikap 

b. kepribadian 

c. temperamen 

d. sifat 

10. Jika kita menemukan siswa-siswa yang sejak kelas 1 hingga kelas 6 SD bersikap penurut 

saja atau selalu menguasasi teman-temannya, maka sifat-sifat demikian cenderung mereka 

tunjukkan hingga taraf kedewasaan. Deskripsi ini merupakan gambaran dari kepribadian …. 

a. percaya lawan tidak percaya 

b. otonomi lawan peragu/pemalu 

c. rendah diri lawan mendominasi 

d. inisiatif lawan merasa bersalah 

11. Seseorang mampu mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu yang ditugaskan kepadanya 

dengan hasil yang baik bahkan sempurna. Kemampuan melakukan hal-hal tersebut 

menunjukkan kepercayaan diri yang bersangkutan tentang kecakapannya menyelesaikan 

sesuatu tugas. Karakteristik tersebut terjadi pada masa …. 

a. kanak-kanak 

b. anak sekolah 

c. masa remaja 

d. masa dewasa muda 

12. Sebagai seorang guru SD, Pak Ali berusaha memiliki informasi tentang seluk beluk dan 

karakteristik setiap siswanya, karena semuanya itu meupakan bahan dasar yang akan 

mempengaruhi capaian dan prestasi masing-masing siswa. Ilustrasi tersebut merupakan 

deskripsi dari konsep …. 

a. masukan dasar (raw input) PBM 

b. merencanakan PBM 

c. masukan sarana (instrumental input) PBM 

d. masukan lingkungan (environmental input) PBM 

13. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat 

peserta didik adalah …. 

a. melatih siswa mengerjakan tes persiapan ujian sekolah 

b. mengidentifikasi siswa kelas satu yang bias menyebutkan bilangan 1 sampai 10 

c. mengadakan kegiatan post test 

d. melakukan ulangan harian dadakan tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada para siswa 

14. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut: 

1) Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan kegiatan belajar 

2) Ciptakan situasi-situasi bersaing antar sesama siswa secara sehat 

3) Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan terhadap 

ketentuan yang berlaku 

4) Berikan penghargaan yang tulus dan wajar kepada ranking lima besar ke atas. 

Pernyataan di atas yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kasus kesulitan belajar yang 

dihadapi oleh siswa-siswa yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dan minat belajar 

adalah pernyataan …. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 3 dan 4 
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15. Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami siswa SD yang disebabkan oleh 

kebiasaan belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi 

kesulitan belajar demikian antara lain …. 

a. tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap  prestasi belajar 

b. berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara 

rasional 

c. ciptakan iklim social yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas 

d. berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memeproleh 

sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal 

16. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

1) Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa 

2) Kapasitas belajar (tingkat kecerdasan) umum terbatas/rendah 

3) Kapasitas belajar (bakat) khusus tak sesuai dalam bidang-bidang tertentu 

4) Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar 

Pernyatan di atas yang merupakan factor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari 

dalam diri siswa adalah pernyataan …. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 3 dan 4 

17. Berikut ini adalah merupakan kegiatan guru dalam menanamkan perilaku positif terhadap 

siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial yaitu …. 

a. mewajibkan membeli buku pelajaran dari koperasi sekolah 

b. menggunakan hukuman untuk menanamkan ketaatan 

c. menjelaskan akibat perbuatan anti sosial seperti mencuri, korupsi, menfitnah, dsb 

d. mengklasifikasikan perbedaan budaya diantara suku bangsa di Indonesia 

18. Ibu Ani mengajak siswa kelas V ke ladang jagung milik petani tetangga samping sekolah 

untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya Ibu Ani memeriksa 

laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa 

diperoleh peringkat hasil belajar. Peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di 

luar kelas ini menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik 

melalui …. 

a. visual (pandangan mata) – auditif (pendengaran) 

b. visual (pandangan mata) – kinestetik (gerak) 

c. auditif (pendengaran) - kinestetik (gerak) 

d. auditif – visual dan kinestetik 

19. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan 

cepat tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah …. 

a. impulsif (menurut dorongan kata hati) 

b. reflektif (berfikir kemudian bereaksi) 

c. gaya berfikir terikat (field-dependent) 

d. gaya berfikir bebas (field-independent) 

20. Salah satu ciri teori belajar rekonstruktisme dalam proses pembelajaran adalah …. 

a. pembelajaran sangat mengutamakan kondisi lingkungan 

b. guru memanfaatkan secara optimal pembelajaran penguatan (reinforcement) 

c. pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, hasilnya diperluas melalui konteks yang 

terbatas 

d. kegiatan pembelajaran dipilih atas dasar minat siswa 

21. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

1) Pembelajaran mengutamakan bagian-bagian kecil 

2) Pembelajaran mementingkan pembentukan perangsang (stimulus) dan respons 

3) Pengetahuan itu ditemukan sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar mandiri 

4) Siswa menentukan sendiri apa yang akan dipelajari 
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Dari pernyataan di atas yang merupakan karakteristik teori belajar tingkah laku 

(behavioristik) adalah …. 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 

d. 3 dan 4 

22. Guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa 

untuk menentukan apa yang ia ingin pelajari sesuai sumber-sumber belajar yang tersedia 

atau dapat disediakan. Pernyataan ini merupakan ciri dari teori belajar …. 

a. behavioristik 

b. kontruktivistik 

c. humanisme 

d. gestalt 

23. Deni adalah seorang siswa berprestasi sehingga mendapat penghargaan/hadiah.  Dampaknya 

Deni lebih rajin dan lebih bersemangat belajar. Gurunya mengutamakan CBSA, materi 

pelajaran disajikan berbentuk unit-unit kecil agar siswa hanya perlu memberikan suatu 

respon tertentu saja, respon yang ada diberi umpan balik agar siswa segera tahu hasilnya. 

PBM yang dilakukan guru tersebut dilandasi teori belajar …. 

a. behavioristik 

b. kontruktivistik 

c. humanisme 

d. gestalt 

24. Perhatikan pernyataan-pernyatan berikut! 

1) Siswa dikondisikan harus menerima informasi kompleks dan menerapkannya ke situasi 

lain 

2) Pembelajaran dikemas bukan menerima pengetahuan 

3) Guru memfasilitasi menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa menerapkan strategi belajar yang disarankan 

Pernyataan di atas yang merupakan karakteristik teori belajar konstruksivistik adalah …. 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 2, dan 4 

c. 2, 3, dan 4 

d. 2 dan 3 

25. Kita menemukan kategori dan membentuk sesuatu yang dengan pasti memaknai fenomena. 

Kategori ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan obyek-obyek dengan perbedaan-

perbedaan yang nyata berdasarkan karakteristik umum, serta mengurangi kerumitan kondisi 

lingkungan. Strategi tersebut dikenal dengan model …. 

a. berfikir induktif 

b. berfikir deduktif 

c. pencapaian konsep 

d. pengemas awal 

26. Salah satu model pembelajaran yang merupakan kelompok model pengolahan informasi 

adalah …. 

a. bermain peran 

b. pemecahan masalah 

c. memorasi (mengingat) 

d. berfikir deduktif 

27. Individu bekerja sama dalam menganalisis permasalahan interpersonal dan mengembangkan 

cara-cara demokratis untuk mengadapi situasi tertentu. Ini semua merupakan ciri dari 

model/strategi pembelajaran …. 

a. bermain peran 

b. investigasi kelompok 

c. latihan laboratorium 

d. penelitian yurisprudensial 
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28. Pembelajaran dengan menyediakan contoh-contoh yang menunjukkan kesamaan-kesamaan 

atau perbedaan-perbedaan agar siswa yang berhadapan dengan conto-contoh tersebut dapat 

menemukan sendiri atau diberi tahu oleh guru tentang setiap unsur dari contoh tersebut. 

Kemudian siswa merumuskan atau merumuskan kembali hipotesis tentang memaknai 

contoh tersebut dan setiap contoh itu akan menyajikan informasi tentang karakteristik dan 

nilai atributnya. Model/strategi pembelajaran tersebut adalah …. 

a. berfikir induktif 

b. berfikir deduktif 

c. pencapaian konsep 

d. pengemas awal 

29. Pada fase pertama guru menggarisbawahi bagian yang penting dengan membuat datanya. 

Fase kedua membuat hubungan materi baru dengan  kata-kata, gambar, dan gagasan-

gagasan. Fase ketiga membuat hubungan-hubungan dengan cara-cara yang menarik/lucu 

meski kadang sedikit berlebihan. Fase terakhir adalah latihannya. Strategi pembelajaran 

demikian adalah …. 

a. pengemas awal 

b. memorasi 

c. pencapaian konsep 

d. berfikir induktif 

30. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. 

Setiap anggota dari suatu kelompok memiliki tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah 

satu saja anggota kelompok tidak menjalankan tugasnya maka pekerjaan kelompok tersebut 

tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah …. 

a. tugas kelompok 

b. diskusi kelompok kecil 

c. pengajaran langsung (direct teaching) 

d. belajar kooperatif (cooperatif learning) 

31. Upaya guru menata (setting) pembelajaran dengan memanfaatkan segala unsur-unsur yang 

ada di kelas sebagai alat bantu pembelajaran adalah …. 

a. memajang karya terbaik siswa pada dinding di dalam kelas 

b. mamajang gambar ciri khas kota-kota besar di seluruh dunia 

c. menugaskan sisw memakai baju adat pada hari besar nasional 

d. menyiapkan media sederhana dan murah, baik dilakukan oleh guru maupun dengan 

menugaskan kepada siswa 

32. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut yang menggambarkan upaya guru pelajaran 

matematika di kelas 4 dengan pokok bahasan bentuk-bentuk bidang geometris luas dan 

keliling. 

1) Guru menunjukkan meja dan papan tulis sebagai bidang perseg panjang 

2) Guru menunjukkan tegel kramik di lantai sebagai bidang persegi empat 

3) Guru menunjukkan kotak bungkus rokok sebagai bentuk balok 

4) Guru memakai bola basket untuk menjelaskan jari-jari lingkaran 

Pilihan pernyataan paling menggambarkan upaya guru memanfaatkan unsur-unsur yang ada 

di kelas sebagai media pembelajaran adalah …. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 3 dan 4 

33. Guru bersama siswa kelas 3 SD membuat denah kelas. Posisi meja siswa kea rah samping 

digambar sebagai garis horizontal/datar dengan notasi hurau A sampai D atau lazim sebagai 

sumbu Y. sedangkan susunan meja siswa ke belakang ditandai dengan angka 1 sampai 5 

sebagai garis vertikan atau lazim sebagai sumbu X, sehingga sekarang tiap siswa 

mengetahui posisi masing-masing meja pada posisi huruf dan angka berapa. Denah kelas 

yang dibuat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bantu pembelajaran …. 

a. IPA dan Matematika 

b. IPS dan Matematika 

c. Matematika dan Bahasa 

d. IPS dan IPA 
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34. Sebuah sekolah dasar berada di suatu wilyah berdekatan dengan hutan alam, sebuah sungai 

dan danau kecil. Keadaan alam ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai media kongkrit 

untuk menanamkan pemahaman para siswa tentang konsep …. 

a. hutan homogen 

b. penampakan buatan permukaan bumi 

c. proses fotosintesis 

d. siklus hidrologi 

35. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 

1) Memberikan pujian atau hadiah bagi siswa yang menunjukkan usaha yang baik 

2) Memberikan angka tinggi sesuai prestasi yang dicapai siswa 

3) Menyalahkan siswa secara terbuka di kelas atas pekerjaan atau jawaban yang belum 

memuaskan 

4) Menciptakan suasana belajar yang ketat dan disiplin memenuhi kebutuhan belajar siswa 

Pilihan pernyataan di atas yang merupakan langkah guru untuk memotivasi siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar yang bermakna …. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 3 dan 4 

36. Pak Andi akan menyajikan materi pembelajaran untuk informasi seperti memahami simbol 

(lambang) antara lain seperti  kata-kata, istilah, pengertian dan peraturan. Kegiatan belajar 

terbaik yang dilakukan siswa untuk sifat materi tersebut adalah …. 

a. siswa harus mengenal dan mengulang hapalan informasi 

b. siswa dilatih memformulasikan informasi ke dalam rangkaian yang bermakna dalam 

kehidupan mereka 

c. siswa dilatih untuk memiliki keterampilan pemecahanan masalah yang dihadapi 

d. siswa dilatih menghapal symbol-simbol, istilah dan pengertian-pengertian secara intensif 

37. Kegiatan guru memberikan penguatan (reinforcement) berbentuk gestur di dalam kegiatan 

pembelajaran adalah …. 

a. memberikan hadiah keseluruh siswa karena nilai rata-rata Matematika meningkat pesat 

b. mengangguk-anggukan kepala disertai muka ceria kepada siswa yang menjawab dengan 

tepat 

c. menegur siswa yang salah/tidak sempurna menjawab pertanyaan 

d. memberikan acungan jempol terhadap respon siswa yang benar 

38. Upaya guru SD dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefeksikan 

pengalaman belajar yang telah dalaminya yang paling optimal adalah dengan cara …. 

a. guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran 

b. guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat 

pembelajaran berlangsung 

c. guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa 

dalam belajar 

d. guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar 

39. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara …. 

a. memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari 

proses belajar di kelas maupun di luar kelas 

b. memberikan pre-test maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran 

c. mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal 

d. memberikan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa 

40. Langkah guru dalam mengolah hasil penilaian tes belajar untuk soal pilihan ganda antara 

laian …. 

a. membuat tabel berisi nama-nama siswa, nomor soal pilihan ganda 

b. mengklasifikasi jawaban semua siswa terhadap setiap soal 

c. mencari berapa rata-rata nilai kelas 

d. memberikan pembobotan nilai tiap soal 
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41. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara …. 

a. memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa 

b. mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa 

c. mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh 

guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar 

d. mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat 

kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan 

pengajaran dan tes remedial 

42. Upaya untuk menganalisis hasil penilaian proses antara lain berupa kegiatan guru …. 

a. memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas tiap siswa dalam 

kegiatan di kelas 

b. melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas sangat positif 

c. merencanakan pembelajaran remedial bagi siswa yang kurang baik berdasarkan penilaian 

non tes 

d. melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas kurang baik 

43. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

1) Mendata siswa yang meiliki kecerdasan (IQ) tinggi 

2) Menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar dijawab siswa 

3) Menganalisis latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya orang tua siswa 

4) Mengevaluasi system PBM secara menyeluruh berdasarkan atas dasar hasil analisis 

penialain belajar 

Pernyataan di atas yang merupakan langkah guru menginterpretasi hasil analisis evaluasi 

hasil belajar adalah …. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 3 dan 4 

44. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain 

sebagai berikut …. 

a. menentukan kriteria keberhasilan belajar 

b. mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya 

c. mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan 

d. merencanakan pengajaran remidi 

45. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan 

guru …. 

a. membuat rancangan pemeblajaran khusus untuk siswa peserta remedial 

b. menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil 

temuan analisis evaluasi belajar siswa 

c. menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan 

yang ada 

d. merencanakan tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi 

46. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah 

ketuntasan belajar …. 

a. proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa 

b. tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diasnostik 

c. sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa 

d. strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang 

47. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal 

tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut …. 

a. memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda 

b. memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi 

c. memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih medalam dan tingkat variasi yang 

tinggi berikut instrument tes yang sesuai 

d. diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya 

yang memiliki kesulitan tinggi 
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48. Hasil analisis kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilaksankan dapat 

digunakan guru untuk …. 

a. mempertahankan kebiasaan mengajar karena sudah lama dan banyak berpengalaman 

b. mengusulkan penyediaan media pengajaran yang canggih untuk meningkatkan 

pembelajaran 

c. merancang ulang rancangan pembelajaran yang berdasarkan analisis terbukti memiliki 

kelemahan 

d. memberikan latihan tambahan berupa les untuk para siswa 

 

49. Salah satu upaya guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang 

telah dirancang melalui Penelitian Tindakan Kelas antara lain …. 

a. guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan 

peningkatan 

b. guru melakukan instropeksi terhadap kelemahan yang ada dari aspek guru 

c. guru merancang upaya latihan mengerjakan soal-soal untuk persiapan Ujian Nasional 

d. guru mengevaluasi kembali rancangan mengatasi kelemahan yang ada 

 

50. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terlihat 

dalam upaya guru …. 

a. memberikan contoh pentingnya bersikap toleran 

b. melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat 

c. melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan social 

d. mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan social disekitar siswa 

 

 

 

 

BAHAN DISKUSI KUNCI JAWABAN 

 

1 C 11 D 21 A 31 D 41 C 

2 C 12 A 22 B 32 A 42 A 

3 A 13 B 23 C 33 C 43 C 

4 B 14 A 24 C 34 B 44 D 

5 A 15 D 25 B 35 A 45 A 

6 B 16 C 26 A 36 B 46 C 

7 C 17 C 27 B 37 B 47 C 

8 C 18 B 28 A 38 B 48 C 

9 B 19 D 29 C 39 A 49 D 

10 C 20 C 30 D 40 A 50 D 

 

 



LATIHAN SOAL UKG PEDAGOGIK 3  

1. Dalam melaksanakan pembelajaran guru menggunkan teknologi dan informasi. Kegiatan ini 

termasuk pngejawantahan dari kompetensi … 

a. pedagogik 

b. keperibadian 

c. sosial 

d. profesional 

2. Sertifikasi guru bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan kesejahteraan guru, pada kualitas 

guru dititik beratkan pada proses pembelajaran, di bawah ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pentingnya KBM, kecuali  …. 

a. kualitas pendidik S 1 yang relevan 

b. tutorial melalui peer teaching dalam KKG 

c. pembelajaran dengan PAIKEM 

d. sarana prasarana yang megah yang membebankan orang tua/wali murid 

3. Di bawah ini tujuan dari pembelajaran berbasis masalah, kecuali  …. 

a. meningkatkan kemampuan intelektual 

b. memahami peran orang dewasa 

c. meningkatkan kemampuan holistic 

d. membantu siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri 

4. Batik Jogjakarta dapat digunkan sebagai tema pembelajaran IPS. Tema tersebut dapat dikaji 

dari faktor geografi, historis, geografi dan ekonomi. Tema tersebut adalah contoh 

pembelajaran terpadu yang mengambil tema berdasarkan …. 

a. topik 

b. pokok bahasan 

c. potensi utama 

d. sejarah 

5. Coopertif learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada  …. 

a. real word learning 

b. belajar dalam kelompok kecil 

c. diskusi kelas 

d. belajar mandiri 

6. Ciri kelas yang menggunakan model pembelajaran CTL, adalah sebagai berikut, kecuali …. 

a. sharing dengan teman 

b. guru kreatif 

c. pengalaman nyata 

d. menggunakan satu sumer 

7. Dalam pendekatan kontektual tugas guru adalah …. 

a. mengarahkan 

b. mengintruksikan 

c. memberi tugas 

d. mendominasi 

8. Di bawah ini adalah elemen pembelajaran cooperative, kecuali …. 

a. interaksi tatap muka 

b. home time 

c. akuntabel individual 

d. cooperative learning 

9. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya dan tugas siswa, kemampuan dalam 

proses pembelajaran dan hasil post tes disebut …. 

a. konstruktivisme 

b. authentik asismen 

c. efektif 

d. kondusif 
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10. Prioritas utama yang harus dilakukan pada penyusunan rencana pembelajaran terpadu 

adalah…. 

a. pemetaan kompetensi dasar 

b. penentuan topik 

c. penjabaran kompetensi dasar 

d. pengembangan silabus 

11. Pembentukan kelompok belajar dalam pembelajaran kooperatif harus bersifat …. 

a. homogen 

b. tetap 

c. heterogen 

d. tertutup 

12. Realita adalah …. 

a. imitasi 

b. benda tiruan 

c. benda sebenarnya 

d. benda khayalan 

13. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD/MI 

ditinjau dari aspek fisik, kecuali …. 

a. menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan 

b. memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan 

c. penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus 

d. memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat 

14. Kegemaran anak akan dongeng/cerita yang bernilai kritis kisah perjalanan pahlawan 

merupakan ciri anak usia …. tahun 

a. 15 – 10 tahun 

b. 10 – 12 tahun 

c. 6 – 8 tahun 

d. 3 -  5 tahun  

15. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD, yang 

artinya kemampuan untuk …. 

a. memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan 

menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain 

b. penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan 

menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan 

c. berfikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan 

penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan 

d. mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang 

16. Bahasa yang digunakan dalam program audio adalah …. 

a. sesuai tata bahasa 

b. bahasa sehari-hari 

c. bahasa ilmiah 

d. bahasa latin 

17. Untuk anak kecil media audio dapat membentuk pengalaman belajar bahasa permulaan 

karena  …. 

a. anak kecil belum banyak mempunyai perbendaharaan bahasa 

b. anak kecil masih suka meniru, maka mempermudah belajar 

c. mendengarkan lebih mudah daripada membaca 

d. anak belum dapat belajar secara formal 

18. Sebagian besar pembelajaran di sekolah diberikan melalui …. 

a. penglihatan 

b. presentase 

c. pendengaran 

d. latihan 
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19. Faktor dalam kegiatan diskusi adalah …. 

a. pertukaran ide/gagasan 

b. penyampaian informasi 

c. pembicaraan yang akrab 

d. suatu artikel 

20. Pembelajaran kuantum memberikan tekanan pada pentingnya hal-hal berikut, kecuali …. 

a. interaksi 

b. frekuensi 

c. kebenaran 

d. kwalifikasi 

21. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD/MI 

ditinjau dari aspek sosial adalah …. 

a. mulai menyukai teman sebaya sesame jenis 

b. berperan serta dalam permainan logika 

c. menyukai teman sebaya lawan jenis 

d. dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama 

22. Pesawat proyektor yang dapat menggantikan papan tulis adalah …. 

a. opraque proyektor 

b. slide proyektor 

c. film strip proyektor 

d. operhead proyektor 

23. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD/MI 

ditinjau dari aspek emosional, kecuali …. 

a. dapat membedakan benar dan salah 

b. menginternalisasikan rasa malu dan bangga 

c. dapat mengontrol emosi negatif 

d. mulai memahami bahwa penilaian baik dan buruk atau peraturan dapat diubah tergantung 

dari keadaan atau situasi 

24. Pola perencanaan – pelaksanaan – observasi  - refleksi secara bertahap dan terus menerus-

menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal ….  

a. pengumpulan data 

b. menganalisis masalah 

c. mencapai tujuan 

d. menentukan ruang lingkup 

25. Peran guru dalam PTK adalah sebagai …. 

a. guru 

b. peneliti 

c. guru dan peneliti 

d. obyek penelitian 

26. Hal – hal yang harus dilakukan peneliti PTK adalah sebagai berikut, kecuali …. 

a. membuat refleksi 

b. menentukan menggeralisasikan 

c. merumuskan indikator kerja 

d. menentukan 

27. Tujuan PTK adalah …. 

a. perbaikan PBM 

b. menyusun teori baru 

c. memperbaiki teori 

d. menyusun generalisasi 

28. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk 

tindak lanjut PTK merupakan …. 

a. analisis  

b. refleksi 

c. observasi 

d. diskusi 
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29. Latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK 

khususnya pada bagian …. 

a. kesimpulan 

b. prosedur penelitian 

c. pendahuluan 

d. metodologi penelitian 

30. Persiapan awal dalam PTK adalah …. 

a. menyiapkan cara wawancara 

b. membuat analisis kelayakan hipotesis 

c. membuat rencana pembelajaran dan sekenarionya 

d. menyiapkan fasilitas dan sarana 

31. Profosal penelitian dalam PTK adalah …. 

a. usulan untuk mendapatkan dana penelitian 

b. uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru 

c. usulan proyek penelitian pendidikan 

d. perencanaan sistematis untuk melaksanakan PTK 

32. Pembelajaran kuantum teaching guru menggunakan bahan audio visual yang mendekati 

realitas dengan tujuannya adalah …. 

a. agar siswa selalu tertarik terhadap mata pelajaran yang diajarkan 

b. untuk menutupi kekuarangan penguasaan materi 

c. memberikan pengalaman belajar yang banyak dengan cara sedikit 

d. memberikan kenyamanan dalam PBM 

33. Pembelajaran kuantum berpangkai pada …. 

a. Psikomotorik 

b. Taksonomi Bloom 

c. Fisikan Kuantum 

d. Psikologi Kognitif 

34. Guru menerapkan peta konsep di depan kelas hal pertama yang harus dilakukan …. 

a. menulis kata kunci 

b. menulis tema pokok 

c. membuat garis-garis cabang 

d. menulis sub gagasan 

35. TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi dan Rayakan) merupakan 

konsep dasar dalam pembelajaran …. 

a. Terpadu 

b. Kuantum 

c. CTL 

d. Kooperatif 

36. “Mejikubihiniu” adalah salah satu teknik pembelajaran penguatan memori dalam model 

pembelajaran kuantum pada konsep dasar …. 

a. Tumbuhkan 

b. Demonstrasikan 

c. Namai 

d. Terpadu 

37. Berikut ini adalah model yang dapat dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran 

terintegrasi, kecuali  …. 

a. Fragmented 

b. Nested 

c. Share 

d. Inquiri 
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38. Zone of proximal development adalah konsep optimalisasi kemampuan siswa melalui 

instruksi social dengan orang lain yang memacu pengonstruksian ide-ide baru dan 

meningkatkan perkembangan intelektual pelajar, konsep ini dikembangkan oleh  …. 

a. Jhon Dewey 

b. Jarome Bruner 

c. Vycotsky 

d. Bromley 

39. Langkah awal dalam pelaksanaan PBL adalah …. 

a. memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa 

b. mengorganisasikan diri untuk meneliti 

c. investigasi mandiri dan kelompok 

d. pengembangan ide dan mempresentasikan laporan hasil penyelidikan 

40. Metode mengajar di bawah ini paling cocok digunakan dalam model PBL …. 

a. Ceramah 

b. Demonstrasi 

c. Tanya jawab 

d. Proyek 

41. Di bawah ini yang merupakan syarat-syarat perumusan masalah yang baik dalam PBL, 

kecuali …. 

a. Autentik 

b. Menciptakan misteri atau teka-teki 

c. Cakupan sempit 

d. Sesuai dengan tingkat perkembangan 

42. Di bawah ini merupakan pertanyaan pembelajaran yang dapat dijadikan masalah dalam 

model PBL …. 

a. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya longsor lahan 

b. Coba analisis kecamatan mana saja yang potensial menjadi daerah tujuan wisata di 

Kabupaten Karanganyar? 

c. Bagaimana mengatasi kemiskinan perkotaan 

d. Tentukan daerah paling tepat untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) samapah di Kota 

Solo 

43. Ada beberapa bentuk evaluasi di bawah ini yang lebih cocok dalam model PBL, kecuali …. 

a. Assessment performance 

b. Assessment portofolio 

c. Assessment autentik 

d. Assessment tradisional 

44. Nama istilah Pancasila disampaikan oleh …. 

a. Drs. Moh Hatta 

b. Mr. Soepomo 

c. Ir. Soekarno 

d. Sayuti Melik 

45. Kebijakan pemerintah dalam memberikan wewenang yang sangat besar pada daerah untuk 

mengembangkan kurikulum di setiap daerahnya  masing-masing disebut  …. 

a. sentralistik 

b. desentralisasi 

c. kompetensi 

d. pedagogik 

46. Tugas utama guru dalam membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, kecuali …. 

a. mengorganisasi bahan belajar 

b. memberikan advance kepada siswa yang akan membentu siswa dalam mencapai 

pembelajaran baru 

c. membantu siswa untuk membantu mengambil ingatan jangka panjang ke ingatan jangka 

pendek 

d. membantu siswa memberi jawaban saat tes berlangsung 
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47. Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai visi dan misi, dari 

pernyataan di bawah ini yang kurang tepat adalah …. 

a. mengajar hari ini aku harus memberi sesuatu yang berarti untuk siswa 

b. aku bawa masalahku di rumah untuk aku lampiaskan kepada siswa 

c. aku mengajar ibarat bulan pada mulanya kecil kemudian jadi besar 

d. jika aku mengajar muridku, aku adalah akal mereka, muridku adalah lidahnya, aku beri 

anaku budi pekerti dan mereka memberi perilaku akal budiku, sungguh aku bahagia 

48. Dari pernyataan di bawah ini adalah ciri guru yang mempunyai kecenderungankesejawatan 

dan persahabatan, kecuali  …. 

a. mau mendengarkan dan tidak bersikap mendominasi keadaan 

b. bersikap akrab dan melebur 

c. menghargai dan rendah hati 

d. bersikap aku yang paling pandai diantara mereka 

49. Untuk membina hubungan yang baik antara guru dan teman sejawat, guru harus …. 

a. selalu memberikan sesuatu 

b. selalu mengalah 

c. berkomunikasi dengan baik 

d. menghargai 

50. Julukan guru yang kurang disenangi bagi siswa adalah …. 

a. Guru favorit 

b. Guru kiler 

c. Guru profesional 

d. Guru yang cerdas 

BAHAN DISKUSI KUNCI JAWABAN 

1 A 11 C 21 D 31 D 41 C 

2 D 12 C 22 D 32 A 42 C 

3 B 13 D 23 A 33 D 43 D 

4 B 14 B 24 C 34 B 44 C 

5 B 15 C 25 B 35 B 45 B 

6 B 16 B 26 A 36 C 46 D 

7 A 17 D 27 B 37 D 47 B 

8 B 18 C 28 B 38 C 48 D 

9 B 19 A 29 C 39 A 49 D 

10 B 20 B 30 A 40 D 50 B 
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PERKEMBANGAN KOGNITIF PESERTA DIDIK 
 
1.        Pernyataan berikut yang menjelaskan makna isilah kogniif adalah….  
A.      kemampuan berkomunikasi 
B.       Kemampuan untuk memecahkan masalah  
C.       kemampuan berinteraksi  
D.      kemampuan untuk mengintegrasikan diri  
 
2.        Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan 
peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah.....  
A.      inspirasi 
B.       budaya 
C.       inspirasi 
D.      pengasuhan dan lingkungan  
 
3.        Kemampuan berfikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan 
obyek-obyek bersifat konkrit merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 
A.      0 - 2 tahun 
B.       2 -- 7 tahun 
C.       7 -- 11/12 tahun 
D.      11/12/ -- 14/15 tahun  
 
4.        Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran 
IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berfikir anak yang dikenal 
sebagai tahapan 
A.      Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan obyek bersifat kongkrit 
(operasional konkrit) 
B.       Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkunganya (sensomotor) 
C.      Dominasi pengamatan bersifat egosentris 
D.      Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan obyek yang bersifat konkrit 
(operasional formal)  
 
 SOAL KOMPETENSI PEDAGOGIK PERKEMBANGAN SOSIAL-EMOSIONAL PESERTA DIDIK   
 
5.        Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk 
kecerdasan…. 
A.      Kognitif 
B.       Sosial 
C.      Emosional 
D.      Moral  
 
6.        Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu mampu 
menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya, dan mampu memposisikan diri di lingkungan 
dengan baik. Peserta didik ersebu memiliki kecerdasan… 
A.      Moral 
B.       spiritual 
C.      Sosial emosional 
D.      Kognitif  
 
7.        Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi 
kesmpatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan 
mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri.  
Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan  
A.      sosial-emosional  
B.       kognitif  
C.       moral 
D.      spritual  
 

LATIHAN SOAL PEDAGOGIK 4
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SOAL PERKEMBANGAN MORAL PESERTA DIDIK   
 
8.        Peserta didik telah memiliki yang memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak 
didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-
pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. 
Hal ini merupakan contoh perilaku moral-spritual pada tahapan ... 
a.        penalaran pascakonvensional 
b.        penalaran konvensional 
c.         penalaran prakonvensional 
d.        penalaran interkonvensional  
 
9.        Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat dan bangsa serta 
setia mendukung aturan social bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang 
berharga.  
Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral 
a.         Prakonvensional 
b.        Konvensional 
c.         Pascakonvensional 
d.        Interkonvensional  
 
SOAL KESULITAN BELAJAR SISWA  
 
10.    Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan 
informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal …. 
A.      mengemukakan gagasan  
B.       mengaktualisasikan diri 
C.       penciptaan hubungan yang baik  
D.      menformulasikan tindakan  
 
11.    Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran 
yang sedang diajarkan adalah:  
A.      Mengulang kembali bahan yang diajarkan 
B.       Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami  
C.       Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa  
D.      Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan  
 
12.    Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru tetapi pada saat 
ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan/ gangguan 
belajar dalam hal .... 
A.      kesulitan akademis  
B.       gangguan simbolik 
C.       gangguan nonsimbolik 
D.      gangguan sosial  
 
13.    Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling 
adalah.... 
A.      Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya 
B.       Menbantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya 
C.      Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar 
D.      Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu  
 
14.    Cara yang yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar 
peserta didik yang bersumber dari fakor sosial adalah … 
A.      sosiometri 
B.       angket 
C.       wawancara 
D.      brainstorming  
 
15.    Bila anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran 
yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan ? 
A.      Memindahkantempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan 
B.       Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik 
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C.      Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan  
D.      Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber  
 
16.    Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela 
menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, serta didik mendapat 
nilai yang kurang memuaskan. berusaha menyadarkan siswa. hal tersebut merupakan penyadaran 
kesulitan belajar yang bersumber dari faktor ... 
A.      keluarga 
B.       sosial 
C.       kondisi fisik  
D.      intelektual  
 

SOAL TEORI BELAJAR   
 
17.    Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar 
(stimulus) dan balasan dari siswa (response) yang dapat diamati. Semakin sering hubungan (bond) antara 
rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya (law of exercise). Teori 
belajar ang dimaksud adalah…  
A.      Behaviorisme  
B.       Humanistik  
C.       Sibernetik  
D.      Kontruktivisme  
 
18.        Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk 
mengumpulkan data, membuat dugaan (hipotesis), mencoba-coba (trial and error), mencari dan 
menemukan keteraturan (pola), menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, 
membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan eori belajar…. 
A.      Sibernetik  
B.       Humannistik  
C.       Behaviorisme  
D.      Konstruktivisme  
 

19.        Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan 
memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami 
perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini 
adalah ….  
A.      Humanistik  
B.       Konstruktivisme  
C.       kognitivisme  
D.      Nativisme  
 

20.    Pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi di manapun. Hal ini 
terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. 
Pernyataan diatas sejalan dengan eori belajar …. 
A.      Sibernetik  
B.       Konstruktivisme  
C.       Behaviorisme  
D.      Kognitivisme   
 
21.    Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan 
pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah eori belajar… 
A.      Behaviorisme 
B.       Konstruktivisme 
C.      Kognitivisme 
D.      Sibernatik  
 

SOAL PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   
 

22.    Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh 
peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam: 
A.      Silabus 
B.       RPP 
C.       Silabus dan RPP 
D.      SKL  
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23.    Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari.... 
A.      Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media 
pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi 
 

B.       Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator,materi, metode, media 
pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi 
 

C.       Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, 
sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi 
 

D.      Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media 
pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran  
 
24.    Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran, perbedaannya adalah sebagai 
berikut: 
A.      Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan rpp mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai 
kompetensi dasar 
B.       Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar 
kompetensi lulusan 
C.       RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru 
D.      RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satan pendidikan.  
 
25.    Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah  
A.      Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi 
B.       Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik 
C.       RPP bersumber dari silabus  
D.      Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan 
 
26.    Renacana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 
satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari.... 
A.      Silabus untuk pembuatan indicator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD 
B.       Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD 
C.       Silabus untuk pembuatan ndikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD 
D.      Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD 
 
27.    Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai 
berikut ...... 
1)        Kompetensi dasar :Mengenal kegiatan bermusyawarah 
2)        Indikator : menyebutkan dua ciri kegiatan bermusyawarah 
3)        Tujuan Pembelajaran : setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas siswa dapat menyebutkan dua ciri 
kegiatan musyawarah dengan benar 
Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut prinsip digunakan adalah.... 
A.      Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 
B.       Mendorong partisipasi aktif peserta didik 
C.       Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 
D.      Keterkaitan dan keterpaduan 
 
28.    Dalam mengunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor 
di bawah ini, kecuali satu yakni;: 
A.      Metode mengajar yang digunakan guru 
B.       Karakteristik bahan ajar  
C.       Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran 
D.      Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran 
 
29.    Jika seorang guru melakukan aktifitas pembelajaran sebagai berikut: 
1)        Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan 
penguasaan dalam proses berfikir dan berkomunikasi,  
2)        Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik.  
3)        Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada 
aturan yang berlaku, seperti peta konsep, diagram ven, portopolio, uji kompetensi, dan ujian 
komprehensif. 
Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis.... 
A.      Kognitivisme 
B.       Behaviorisme 
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C.       Konstructivisme 
D.      Humanisme  
 
30.    Menurut Piaget, periode perkembangan operasi kongkrit pada siswa usia peserta didik antara 7 – 12 
tahun. Dengan demikian proses pembelajaran dikelas harus lebih menekankan… 
A.      Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. 
B.       Pemberian tugas yang tersetruktur. 
C.       Penggunaan metode bervariasi 
D.      Menekankan berfikir ktiris dan pemecahan masalah. 
 
31.    Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut: 
A.      ingatan; pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi; 
B.       ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, síntesis, dan evaluasi  
C.       ingatan, pemahaman, síntesis, aplikasi, analsis, dan evaluasi 
D.      ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan, síntesis. 
 
32.    Taksonomi Anderson dan Krathwol menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom 
mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut: 
A.      ingatan; pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi; 
B.       ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, síntesis 
C.       ingatan, pemahaman, síntesis, aplikasi, analsis, dan evaluasi 
D.      ingatan, pemahaman, aplikasi,analisis, evaluasi, dan, mencipta. 
 
33.    Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain; berpikir dan bertindak kreatif, 
memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berfikir siswa 
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan epa adalah…. 
A.      Role Playing 
B.       Inquiry 
C.       Problem Solving  
D.      Picture and Picture 
 
34.    Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses 
pembelajaran adalah: 
A.      Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi 
B.       Rumusan masalah yang harus didiskusikan 
C.       Jumlah peserta didik yang mengikti pembelajaran 
D.      Motivasi belajar siswa 
 
35.    Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah: 
A.      Memilih bahan untuk membuat media/alat bantu 
B.       Membuat media dan alat bantu sederhana 
C.       Menggunakan media dan alat bantu  
D.      Merawat media dan alat bantu 
 
36.    Fungsi indikaor dijadikan sebagai penanda dalam….     
A.      Pencapaian standar kompetensi 
B.       Pencapaian kompetensi dasar.  
C.       Pencapaian tujuan pembelajaran 
D.      Pencapaian standar kelulusan 
 
37.    Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran 
yang sedang diajarkan adalah:  
A.      Mengulang kembali bahan yang diajarkan 
B.       Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami  
C.       Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa  
D.      Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan  
 
38.    Bila anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran 
yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan ? 
A.      Memindahkantempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan 
B.       Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik 
C.       Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan  
D.      Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber 
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39.    Apa yang paling tepat dilakukan guru, jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas 
pertanyaan yang diajukan ? 
A.      Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut 
B.       Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah 
C.       Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik  
D.      Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. 
 
40.    Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya .... 
A.      Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan 
tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik.  
 

B.       Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi 
pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 
 

C.       Cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem 
penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 
 

D.       Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 
 
41.    Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali.... 
A.      Sharing dengan teman 
B.       Guru kreatif 
C.       Pengalaman nyata 
D.      Menggunakan satu sumber 
 
42.    Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi 
materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan jaman dan memberikan 
kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran 
ersebu memenuhi krieria… 
A.      Sahih 
B.       Kebermanfaatan 
C.      Layak dipelajari 
D.      Menarik minat 
 
43.    Bu Rossa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa 
kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang 
disusun Bu Rossa mengikuti pola.... 
A.      Kausal 
B.       Spiral 
C.      Kronologis 
D.      inquiri 
 

SOAL MEDIA DAN TIK DALAM PEMBELAJARAN  
 

44.    Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan tetapi harus didasarkan pada 
kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar atau massal.  
Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria...          
A.      tujuan             
B.       sasaran didik  
C.       ketersediaan   
D.      konteks penggunaan 
 

45.    Pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan 
menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus 
dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah… 
A.      Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah 
B.       Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. 
C.       Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. 
D.      Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. 
 

46.    Pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang 
tepat sesuai dengan materi. Di lihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam..  
A.      media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas         
B.       media yang dpat didengar saja dan media yang dapat dilihat          
C.       media tradisional dan media berbasis TIK    
D.      media dua dimensi dan media tiga dimensi  
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47.    Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai 
seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang 
akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini.  
Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah... 
A.      Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan,konteks 
penggunaan, dan mutu teknis. 
B.       Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi visi sekolah dan konteks 
penggunaan. 
C.       Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah dan konteks penggunaan  
D.      Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasiaan dan karakteristik media 
 
48.    Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai 
tujuan pembelajaraan utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran 
adalah:           
A.      media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK       
B.       sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran            
C.       media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran           
D.      memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan 
 
49.    Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta 
didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi guru sering memanfaatkan media 
pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah.  
Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah:   
A.      Menampilkan objek yang terlalu besar          
B.       Membuat konkrIt konsep yang abstrak    
C.       Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang.        
D.      Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. 
 
50.    Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam 
membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu 
konsep/ objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja.  
Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut: 
A.      Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. 
B.       Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. 
C.       Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. 
D.      Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. 
 
51.    Seorang guru ingin membuka situs google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat 
pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut 
adalah…          
A.      book   
B.       forum             
C.       blog    
D.      e-portofolio 
 
52.    Seorang guru sedang ber-googling atau membuka situs google untuk mencari informasi mengenai 
pembelajaran berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Pengertian googling dalam istilah 
internet tersebut adalah…  
A.      program mencari informasi    
B.       program desktop publishing  
C.       program untuk menjelajahi laman  
D.      program penciptaan laman 
 
53.    Seorang guru yang akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan 
aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari (search engine). Salah satu laman yang 
berfungsi sebagai mesin pencari adalah...  
A.      www.gmail.com        
B.       www.google.com  
C.       www.hotmail.com  
D.      www.cari-data.com 
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54.    Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang 
dikenal dengan istilah mesin pencari (search engine).  
Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain google adalah...  
A.      www.yahoo.com 
B.       www.gmail.com  
C.       www.hotmail.com  
D.      www.cari-data.com 
 
55.    Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar dan berbagai 
dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan 
guru tersebut adalah...   
A. Microsoft Database      
B. Microsoft PowerPoint              
C. Microsoft Desktop Publishing             
D. Microsoft Word  
 
56.    Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatihan siswa dalam pembelajaran. 
Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang 
dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah....  
A.      Microsoft Database  
B.       Microsoft Spread Sheet  
C.       Microsoft powerpoint  
D.      Microsoft Desktop Publishing 
 
57.    Tools pembelajaran daring/ online cukup banyak dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satu 
fiturnya berupa kumpulan soal tes sumatif dan tes akhir pembelajaran. Fitur moodle ini adalah...  
A.      Quiz  
B.       Page  
C.       Lesson            
D.      Blog 
 
58.    Dalam pembelajaran daring terdapat beberapa unsur atau elemen pembangun pembelajaran 
elekronik. Unsur beriku ang bukan ermasuk unsur pembangun elekronik adalah…       
A.      Penulis konten (content writer)         
B.       Penata grafis (design grafis)           
C.       perancang pembelajaran (course design)       
D.      pemrogram komputer (computer programmer). 
 
59.    Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data (informasi) 
dengan berbagai teknik, mengasosiasi/ menganalisis/mengolah data (informasi) dan menarik kesimpulan 
serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran… 
A.      portofolio 
B.       saintifik 
C.       penemuan 
D.      autentik 
 
60.    Dalam mengawali pelajarannya, 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 
 
61.    Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 
mengumpulkan dan mengintergrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan 
memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta didik berkolaboratif 
yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum.  
Pembelajaran yang dilakanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran ....  
A.      projek based learning  
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B.       discovery Learning 
C.       Problem Based Learning 
D.      Inquiry learning 
 
62.    Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok 
mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan 
muncul berbagai macam alternatif pendapat.  
Kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran .... 
A.      Project based learning 
B.       inquiry learning 
C.       Discovery learning  
D.      problem based learning 
 
63.    Ketika memulai pembelajaran, Bu Dwi Wahyu menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk 
pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu, dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa diminta untuk 
untuk mencari alternatif solusi tersebut.  
Kegiatan yang dilakukan Bu Dwi Wahyu tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran .... 
A.      Project based learning 
B.       Problem based learning 
C.       Discovery learning 
D.      Inquiry learning 
 
64.    Sebelum memulai proses belajar-mengajar di dalam kelas, Bu Nuraini meminta peserta didik terlebih 
dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-
masalah yang muncul. Setelah itu, peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan 
masalah yang ada. Sementara itu, Bu Nuraeni mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan 
asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka.  
Kegiatan yang dilakukan Bu Nuraeni tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran  
A.      inquiry learning 
B.       problem based learning 
C.       Project based learning 
D.      Discovery learning 
 
65.    Pak Kandi bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan 
agar pesera didik merasa “memiliki” dan beranggung jawab aas kegiaan ang elah direncanakan 
bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan 
bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaian rencana kegiatan kolaboratif tadi. 
Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Kandi mencerminkan prinsip model .... 
A.      Problem solving learning 
B.       Problem based learning 
C.      Project based learning 
D.      Discovery learning 
 
66.    Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based 
learning :  
1)        Penentuan Pertanyaan Mendasar,  
2)        Mendesain Perencanaan Proyek,  
3)        Menyusun Jadwal (Create a Schedule),  
4)        Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the Progress of the 
Project),  
5)        Menguji Hasil (Assess the Outcome),  
6)        Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience).  
 
Urutan yang benar adalah ....  
A.      1-2-3-4-5-6 
B.       1-3-2-4-5-6 
C.       1-3-2-5-6-4 
D.      1-2-3-5-4-6 
 
67.    Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini!  
1)        Mengorganisasi siswa dalam belajar  
2)        Orientasi siswa pada masalah  
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3)        Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok  
4)        Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  
 
Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran Problem Based Learning, 
urutan langkah yang tepat adalah .... 
A.      1-2-3-4 
B.       2-3-1-4 
C.       3-2-1-4 
D.      2-3-1-4 
 
68.    Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran berikut ini. 
1)        Orientasi siswa pada masalah  
2)        Mengorganisasi siswa dalam belajar  
3)        Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok  
4)        Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  
5)        Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
 
Fase-fase pembelajaran tersebut merupakan fase dalam pembelajaran dengan model .... 
A.      discovery Learning 
B.       Project Based Learning 
C.       problem solving learning  
D.      problem based learning 
 
SOAL PENILAIAN  
 

69.    Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM). KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM 
diperlukan faktor-fakor….    
A.      Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru 
B.       Kemampuan guru, sarana/prasarana, dan intake siswa 
C.       Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa 
D.      Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa 
 
70.    Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali.... 
A.      sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran 
B.       merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran 
C.       dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran 
yang dilaksanakan di sekolah. 
D.      Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau 
kuantitatif.  
 
71.    Fungsi indikaor dijadikan sebagai penanda dalam….     
A.      Pencapaian standar kompetensi 
B.       Pencapaian kompetensi dasar.  
C.       Pencapaian tujuan pembelajaran 
D.      Pencapaian standar kelulusan 
 
72.    Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah; 
A.      Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa 
B.       Menambah bahan pelajaran baru  
C.       Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut 
D.      Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut 
 
73.    Instrumen yang diguanakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah: 
A.      Pedoman observasi 
B.       Kuesioner 
C.       Pedoman wawancara 
D.      Tes hasil belajar 
 
74.    Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang rendah, tindakan 
apa yang akan dilakukan ? 
A.      Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan 
B.       Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik 
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C.       Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan  
D.      Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber 
 
75.    Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama 
kali harus dipelajari: 
A.      Buku sumber yang digunakan 
B.       Kurikulum dan silabus 
C.       Indikator pencapaian kompetensi 
D.      Kemampuan awal siswa 
 

76.    Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu artinya: 
A.      penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur 
B.       penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran 
C.       penilian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai 
D.      penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi 
 

77.    Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persayaratan berikut, 
kecuali: 
A.      Konstruksi butir soal memenuhi persayaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan 
B.       Substansi yang diukur mempresentasiukan kompetensi yang dinilai 
C.       Bahasa yang digunakan komukinatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik 
D.      Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester 
 
78.    Kriteria ketuntasan minimal (KKM) merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh 
sekolah, pada prinsipnya merupakan: 
A.      Nilai batas ambang kompetensi 
B.       Nilai minimal yang dicapai peserta didik 
C.       Nilai maksimal yang dicapai peserta didik 
D.      Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah 
 
79.    Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan 
belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai; 
A.      Mean 
B.       Modus 
C.       Median 
D.      Simpangan baku 
 

80.    Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan 
A.      Penilaian hasil belajar peserta didik 
B.       Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru 
C.       Penilaian silabus dan RPP 
D.      Penilaian standar kompetensi lulusan 
 

81.    Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian 
dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar 
belakang agama, sosial-ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian 
tersebut mengacu pada aspek penilaian….             
A.      Objektivitas. 
B.       Transparan 
C.       Bermakna 
D.      Menyeluruh 
 

82.    Ketika Anda tahu bahwa guru telah berhasil atau tidak dalam kegiatan pembelajaran, apa yang Anda 
lakukan? 
A.      Membuat laporan keberhasilan/ketidakberhasilan 
B.       Menyampaikan laporan ke atasannya 
C.       Menyusun rencana tindak lanjut 
D.      Menyusun laporan hasil pemantauan 
 

83.    Upaya merancang pengayaan bagi perserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak 
dalam kegiatan guru sebagai berikut: 
A.      Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda 
B.       memberikan test tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi 
C.       memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut 
instrument testnya yang sesuai 
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D.      diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki 
kesulitan tinggi  
 
84.    Dasar rancangan program remidi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan 
belajar …. 
A.      proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa 
B.       tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan test diagnostik 
C.       sasaran terpenting pengajaran remidial adalah peningkatan kecerdasan siswa 
D.      strategi yang dipilihhanya berbentuk test ulang 
 
85.    Salah satu prinsip merancang program remidial bagi peserta didik ampak dalam kegiaan guru …. 
A.      Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial 
B.       Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan 
analisis evaluasi belajar siswa 
C.       Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. 
D.      merancang test ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi 
 
86.    Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai 
berikut.... 
A.      Menentukan kriteria keberhasilan belajar 
B.       Mengklasifikasi siswaberdasarkan hasil capaian belajarnya 
C.       Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan 
D.      Merencanakan pengajaran remidi 
 
87.    Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara …. 
A.      Memberikan penilaian menyeluruht erhadap tugas-tugas siswa 
B.       Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil test harian dan sumatif tiap siswa 
C.       Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan 
rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar 
D.      Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa 
dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajarandan test remedial 
 
88.    Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa, kemampuan dalam proses 
pembelajaran dan hasil post test disebut .... 
A.      Konstruktivisme 
B.       Authentic assesment 
C.       Efektif 
D.      kondusif  
 
SOAL PENDEKATAN PENILAIAN 
 
89.    Pendekatan tes yang berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan 
membandingkannya dengan patokan telah ditetapkan, sebelum hasil tes itu sendiri diperoleh, dan 
bahkan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan, patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan 
batas kelulusan itu telah ditetapkan dinamakan ....  
A.      penilaian acuan patokan  
B.       penilaian acuan norma  
C.       penilaian tuntas  
D.      penilaian berkelanjutan 
 
90.    Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang 
dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian maka skor standar yang dicapai oleh 
seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini (PAN) mencerminkan status individu di dalam kelompok.  
Pendekaan es ang dimaksud adalah…. 
A.      Penilaian berkelanjutan 
B.       penilaian menyeluruh 
C.       penilaian acuan patokan 
D.      penilaian acuan norma  
 
91.    Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan 
kriteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria 
ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh 

29



13 
 

satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya 
dukung, dan karakteristik peserta didik.  
 
Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada 
pendekatan:  
 
a.         Penilaian berkelanjutan 
b.        Penilaian autentik 
c.         Penilaian acuan patokan 
d.        Penilaian acuan norma 
 
SOAL TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP PENILAIAN  
 
92.    Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi, 
merupakan…  
A.      tujuan penilaian  
B.       prinsip penilaian  
C.      fungsi penilaian  
D.      hasil penilaian 
 
93.    Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 
sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran 
remidial dan program pengaaan merupakan….  
A.      prinsip penilaian 
B.       tujuan penilaian  
C.       fungsi penilaian  
D.      bentuk penilaian. 
 
94.    Fungsi penilaian ang epa adalah … 
A.      alat meningkatkan prestasi peserta didik  
B.       alat untuk menemukan gaya belajar peserta didik  
C.       membantu peserta didik memahami materi pembelajaran 
D.      sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. 
 
95.    Assesment hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali:  
A.      objektif  
B.       adil  
C.      kooperatif  
D.      terpadu. 
 
96.    Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, hal tersebut 
merupakan prinsip penilian yang:  
A.      adil  
B.       objektif  
C.      valid  
D.      sistematis 
 
97.    Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya, hal 
tersebut merupakan prinsip penilaian ang…  
A.      adil  
B.       akuntabel  
C.       valid  
D.      sistematis  
 
98.    Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang 
baku, hal tersebut merupakan prinsip penilaian ang…  
A.      adil  
B.       objektif  
C.       valid  
D.      sistematis  
 
99.    Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan assesmen hasil belajar peserta 
didik, kecuali….  
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A.      ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 
B.       menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi 
C.       ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan 
D.      dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek 
 
 
SOAL PROGRAM REMEDIAL DAN PENGAYAAN  
 
100.Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai 
dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus 
mengakomodasi perbedaan individual peserta didik.Pernyataan di atas termasuk salah prinsip yang perlu 
diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu...  
A.      Fleksibilitas 
B.       Interaktif 
C.      Adaptif 
D.      Kesinambungan 
 
101.        Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot ternyata hasilnya 
tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program 
remidial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan 
pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara...  
A.      Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut 
B.       Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial 
C.       Melanjutkan materi pada KD selanjutnya  
D.      Memberi tugas mengerjakan Lembar Kerja Siswa  
 
102.          Upaya merancang pengayaan bagi perserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal 
tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut: 
A.  Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda 
B.  memberikan test tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi 
C.  memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut 
instrument testnya yang sesuai 
D.  diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki 
kesulitan tinggi 
 
103.          Dasar rancangan program remidi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah 
ketunasan belajar …. 
A.  proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa 
B.   tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan test diagnostik 
C.  sasaran terpenting pengajaran remidial adalah peningkatan kecerdasan siswa 
D.  strategi yang dipilihhanya berbentuk test ulang 
 
104.Salah satu prinsip merancang program remidial bagi peserta didik tampak dalam kegiaan guru …. 
A.      Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial 
B.       Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan 
analisis evaluasi belajar siswa 
C.       Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. 
D.      merancang test ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi 
 
SOAL PTK  
 

105.Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. 
Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran/pendidikan.Pernyataan 
tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah ... 
A.      merumuskan masalah  
B.       mengidentifikasi masalah 
C.      Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan 
D.      menyusun proposal penelitian 
 
106.Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan (yang disengaja dan tak sengaja), (c) keadaan dan 
kendala tindakan, (d) bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah 
tindakan dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah …. 
A.      refleksi 
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B.       observasi 
C.       perencanaan  
D.      pelaksanaan 
 
107.Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus 
menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur 
penelitian tindakan ang dimaksud adalah …. 
A.      A. observasi --> refleksi --> perencanaan --> pelaksanaan tindakan 
B.       refleksi --> perencanaan --> pelaksanaan tindakan --> observasi  
C.       perencanaan --> observasi --> pelaksanaan tindakan --> refleksi  
D.      perencanaan --> pelaksanaan tindakan --> observasi --> refleksi  
 
108. Rumusan masalah dalam PTK berikut, yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah 
PTK? 
A.      Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas XI SMA Negeri 2 
Boyolali? 
B.       Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode 
tanya jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas XI IPA 2? 
C.       Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? 
D.      Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? 
 
109.Dalam Penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari .... 
A.      kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar 
B.       keriasauan pendidik akan mutu pendidikan 
C.       keinginan untuk membantu guru 
D.      kepedulian peneliti akan kinerja guru 
 
110.Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Suharsimi Arikunto, 
kecuali…. 
A.      Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja 
B.       Kegiatan yang direkayasa 
C.       Perencanaan 
D.      Upaya empiris dan sistematis 
 

111.Pola perencanaan-pelaksanaan-observasi-refleksi secara bertahap dan terus-menerus merupakan 
karakerisik PTK dalam hal…. 
A.      Pengumpulan data 
B.       Menganalisis masalah 
C.       Mencapai tujuan 
D.      Menentukan ruang lingkup 
 
112.Peran guru dalam PTK adalah sebagai… 
A.      Guru 
B.       Peneliti 
C.      Guru dan Peneliti 
D.      Objek Penelitian 
 

113.Berikut ini kegiatan PTK pada tahap perengahan indakan kecuali…. 
A.      Pelaksanaan tindakan 
B.       Observasi dan intepretasi 
C.       Diskusi balikan 
D.      Analisis data 
 

114.Tujuan PTK adalah… 
A.      Perbaikan KBM 
B.       Menyusun teori baru 
C.       Memperbaiki teori 
D.      Menyusun generalisasi 
 

115.Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak 
lanju PTK merupakan… 
A.      Analisis 
B.       Refleksi 
C.       Observasi 
D.      Diskusi 
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116.Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK khususnya 
pada bagian…. 
A.      Kesimpulan 
B.       Prosedur penelitian 
C.      Pendahuluan 
D.      Metodologi penelitian 
 
117. Persiapan awal dalam PTK adalah… 
A.      Menyiapkan cara wawancara 
B.       Membuat analisis kelayakan hipotesis 
C.      Membuat rencana (perbaikan) pembelajaran dan skenarionya 
D.      Menyiapkan fasilitas dan sarana 
 
118.Proposal peneliian dalam PTK adalah…. 
A.      Usulan untuk mendapatkan dana penelitian 
B.       Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru 
C.       Uraian projek penelitian pendidikan 
D.      Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK 
 
119.Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan indakan dalam PTK kecuali… 
A.      Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan 
B.       Analisis kelaikan hipotesis tindakan 
C.       Persiapan tindakan 
D.      Observasi dan inperetasi. 
 

SOAL REFLEKSI PEMBELAJARAN  
 
120.Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak 
hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi 
pembelajaran bagi peserta didik adalah.... 
A.      untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran 
B.       untuk mencapai kepuasaan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin 
komunikasi positif dengan pendidik. 
C.       untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya 
D.      untuk mencapai kepuasaan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi 
positif dengan peserta pendidik. 
 
121.        Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan 
refleksi pembelajaran bagi pendidik anara lain adalah …. 
A.      Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik 
B.       Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan 
C.       untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran 
D.      Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu 
 
122.        Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan 
inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan 
refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya adalah .... 
A.      Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran 
B.       Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
C.       Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran 
D.      Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran  
 
123.Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip, di 
anarana adalah …. 
A.  Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran 
B.   Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
C.   Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis 
D.  Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran 
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124.Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun setelah peserta didik 
mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam 
bekerjasama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti 
pembelajaran.Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjelaskan memberikan penjelasan tetang hasil 
wawancara atau pengamatan diantaranya adalah ... 
A.      Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? 
B.       Bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? 
C.       Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? 
D.      mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita 
lakukan 
 
125. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan konsep refleksi pembelajaran 
adalah… ... 
A. Refleksi merupakan kegiatan analisis-sintesis, interpretasi, dan eksplanasi terhadap  Semua informasi 
yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran. 
B. Refleksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali apakah pembelajaran yang 
dilaksanakan telah sesuai dengan yang kita rencanakan. 
C. Refleksi diperlukan untuk memperoleh gambaran tingkat keberhasilan rencana pembelajaran yang 
tertuang dalam Rencana Pelaksnaan Pembelajaran. 
D. Refleksi adalah sebuah proses memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan data yang 
telah dianalisis dan diinterpretasikan. 
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DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH DAN 

PENDIDIKAN KHUSUS 

SOAL TRYOUT 1 

Petunjuk! 

1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal tryout ini. 

2. Bacalah butir pertanyaan di bawah ini dengan seksama. 

3. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang. 

4. Jika jawaban benar mendapat nilai 1 dan salah mendapat nlai 0 

5. Bekerjalah dengan jujur dan percaya pada potensi Anda. 

Pertanyaan 

1. Jika guru akan menyusun indikator dengan tingkatan kognitif menganalisis 

(C4) pada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar 

“mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik 

yang diamati”, maka rumusan indikator yang tepat adalah…. 

A. Menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya  

B. Menggunakan benda-benda yang ada disekitar dalam kehidupan 

C. Menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar   

D. Menguraikan makhluk hidup berdasar jenis makanannya 

E. Merangkum klasifikasi makhluk hidup berdasar pada habitatnya.... 

2. Pada indikator RPP tertulis peserta didik mampu menganalisis bentuk-

bentuk kerjasama ditingkat ASEAN, rumusan tujuan pembelajaran yang 

tepat untuk indicator tersebut adalah…. 

A. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat 

ASEAN berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan dengan tepat 

B. Peserta didik mampu menganalis bentuk-bentuk kerjasama berupa 

kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang 

telah ditetapkan 

C. Melalui tayangan video peserta didik mampu menganalis bentuk – 

bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan 

berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan 

D. Melalui analisis artikel koran peserta didik mampu menganalis bentuk – 

bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan 

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati 

E. Melalui analisis artikel koran peserta didik mampu menganalis bentuk – 

bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan 

berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan secara rinci 
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3. Pada proses pembelajaran seorang guru menggunakan strategi 

pembelajaran deduktif dan induktif untuk menjelaskan materi pelajaran 

kepada siswa, strategi pembelajaran deduktif dan induktif dimaksudkan 

untuk mengajarkan materi yang sifatnya... 

A. fakta  
B. konsep 
C. keterampilan  
D. prosedur 
E. prinsip  

4. Dalam pelajaran guru melakukan kegiatan (1) memberikan contoh paragraf 

dengan topik kalimat yang diberi tanda garis bawahi, (2) guru meminta 

siswa untuk menyebutkan nama kalimat yang digaris bawahi. Ditinjau dari 

pengelolaan pesannya guru menggunakan strategi…. 

A. Deduktif 

B. Induktif 

C. Ekspositori 

D. Inquiry  

E. Heuristik 

5. Dalam proses pembelajaran guru terkendala dengan cakupan materi yang 

luas dan banyak maka pilihan bahan ajar cetak sederhana yang dapat 

digunakan untuk bahan belajar mandiri, memberi motivasi, pengingat, 

memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar adalah…. 

A. Lembar Kerja Peserta Didik 

B. Handout  

C. Buku teks  

D. Modul  

E. Lembar pengayaan 

6. Pada RPP tertulis indikator (1) peserta didik dapat mengucapkan sapaan, 
salam, dan perkenalan (2) peserta didik mampu berbicara sederhana 
menggunakan kalimat sapaan dan salam. Bentuk penilaian yang paling 
tepat adalah…. 
A. Penilaian portofolio 
B. Penilaain proyek 
C. Tes pemahaman 
D. Penilaian kerja 
E. Jurnal 

7. Pada silabus terdapat kompetensi dasar 4.1 data hasil pengukuran dengan 

alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-

benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku, 

kegiatan pembelajaran yang paling tepat untuk RPP adalah…. 
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A. Mengumpulkan informasi besaran pokok dan turunan yang dijumpai 

sehari-hari 

B. Mendiskusikan tentang massa jenis, energi, dan panjang benda 

C. Membandingkan hasil pengukuran benda dengan satuan baku dan tidak 

baku 

D. Menganalisis perbedaan satuan baku dan tidak baku 

E. Menyajikan hasil percobaan pengukuran dalam bentuk laporan tertulis 

8. Pada RPP guru menuliskan kegiatan pembelajaran yaitu mempresentasikan 

hasil pengamatan tentang ciri-ciri bernyanyi dua suara atau lebih secara 

berkelompok, serta menyimpulkan konsep bernyanyi dua suara atau lebih 

secara berkelompok. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan 

siswa adalah… 

A. Praktik yang baikbernyanyi 

B. Tes Konsep dasar bernyanyi  

C. Pengamatan guru saat bernyanyi 

D. Sikap siswa saat diskusi 

E. Produk diskusi siswa 

9. Peserta didik diminta guru secara berkelompok untuk mengumpulkan data 

tentang opini masyarakat sekitar sekolah terhadap dampak penggunaan 

kantong plastik terhadap lingkungan, selanjutnya siswa diminta untuk 

menampilkan data seberapa banyak katong plastik yang dipakai oleh 

masyarakat dan membeikan alternatif untuk menguranginya. Langkah-

langkah pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut merupakan 

strategi…. 

A. Cooperative  

B. Project based cooperative learning 

C. Discovery  

D. Inquiry learning 

E. Problem solving 

10. Pak Asep dalam membelajarkan materi IPS menggunakan tahapan (1) 

orientasi materi dengan menayangkan video kegiatan ekspor impor, (2) 

membagi siswa menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi tentang masalah 

banyaknya Impor di Indonesia, (3) memberikan kuis, (4) penghargaan 

terhadap keompok yang bisa menjawab terbanyak, model pembelajaran 

yang digunakan pak Asep adalah….. 

A. Kooperatif Learning 

B. Problem Solving 

C. Project Based Cooperative Learning 

D. Discovery Learning 

38



E. Kontekstual 

11. Seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam 

menghargai perbedaan dikelasnya. Untuk menilai hal tersebut, instrumen 

yang dapat digunakan guru adalah…. 

A. Lembar observasi 

B. Skala sikap 

C. Lembar penilaian diri 

D. Lembar penilaian antar teman 

E. Jurnal   

12. Salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah 
dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan 
kesimpulan, peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang paling tepat 
disertai alasannya. Peserta didik mengamati grafik berisi data tingkat 
kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik-
holistik yang cocok diterapkan adalah…. 
A. Tes uraian  
B. Tes obyektif pilihan 
C. Tes obyektif jawaban singkat 
D. Tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan 
E. Tes perbuatan (performance) 

13. Seorang guru menginginkan siswa dapat melakukan tugas investigasi mulai 
dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, 
analisis, sampai pada penyajian data. Maka jenis penilaian yang tepat 
untuk pembeajaran tersebut yaitu…. 
A. Penilaian proyek 

B. Peniaian kinerja 

C. Peniaian portofolio 

D. Penilaian antar teman 

E. Penilaian diri 

14. Guru mengajar bidang studi kelas pararel. Karakteristik siswa masing-

masing kelas sangat berbeda, termasuk irama belajarnya. Di akhir 

pembelajaran guru mengadakan penilaian. Untuk menentukan kriteria 

kelulusan, beliau menggunakan kriteria yang berbeda antara kelas satu 

dengan lainnya. Kasus tersebut menunjukkan menggunakan acuan 

penilaian …. 

A. penilaian acuan kriteria 

B. penilaian autentik 

C. penilaian acuan norma 

D. kriteria ketuntasan minimal/ ketuntasan belajar minimal 

E. kriteria belajar tuntas 
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15. Berdasarkan hasil tes akhir, guru menemukan ada 10 dari 30 siswa belum 
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)/Ketuntasan Belajar Minimal 
(KBM) yang telah ditentukan. Target kurikulum minimal 80% (24 siswa 
mencapai KKM/KBM). Manakah langkah paling sesuai dilakukan guru…. 
A. Mengkaji kembali sejauhmana KKM yang ditetapkan telah sesuai 

standar nasional 
B. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan peserta didik dalam 

pembelajaran 
C. Mengkaji ulang sejauhmana KKM sesuai dengan daya serap peserta 

didik 
D. Memacu peserta didik agar mencapai KKM melalui bimbingan belajar 
E. Merubah KKM berdasarkan rata-rata hasil belajar 

SOAL TRYOUT 2  PEDAGOGIK  

Pertanyaan 

1. Kompetensi Dasar (KD) pada tema pembelajaran Indahnya kebergaman 

yaitu memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah dan 

masyarakat (C2). Guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi siswa 

dari C2 (memahami) ke C6 (mencipta) maka rumusan indikatornya yaitu.... 

A. Menuliskan arti pentingnya bersatu dalam keberagaman di rumah, 

sekolah dan masyarakat 

B. Mendiskusikan bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah dan 

masyarakat 

C. Mempraktikkan salah satu tarian dan menyanyikan lagu daerah  

D. Mengelompokkan gambar pakaian, tari daerah dan makanan tradisonal 

daerah 

E. Menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah 

2. Seorang guru menyusun indikator pencapai kompetensi “menjelaskan 

perambatan bunyi”, indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih 

spesifik menjadi tujuan pembelajaran maka pernyataan yang tepat untuk 

rumusan tersebut adalah….  

A. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan 

sumber bunyi dengan benar. 

B. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat membandingkan hasil 

perambatan bunyi melalui benda padat, cair dan gas. 

C. Setelah membaca instruksi, siswa mampu mempraktikkan langkah-

langkah percobaan perambatan bunyi. 

D. Membandingkan hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair dan 

gas dengan benar. 

E. Siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. 
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3. Dalam rencanan pembelajaran (RPP) yang disusun guru, tujuan 

pembelajaran dimaksudkan untuk memahamkan konsep dengan mengajak 

berdiskusi dan memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia. Materi 

yang tepat untuk kegiatan pembelajaran tersebut adalah…. 

A. Perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah Negara 

sekitar 

B. Letak astronomis Indonesia 

C. Letak Indonesia di antara wilayah-wilayah sekitar 

D. Menggambar letak wilayah Indonesia 

E. Hubungan wilayah Indonesia dengan wilayah negara sekitar 

4. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang 

telah ditetapkan guru, yaitu pembuktian luas permukaan bola, kemudian 

diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas. Strategi 

pembelajaran yang tepat yaitu…. 

A. Kooperatif 

B. Inkuiri 

C. Problem solving 

D. Discovery 

E. Kontekstual 

5. Jika guru ingin mengajarkan konsep yang menunjukan proses perhitungan 

dan cara perolehan debit air maka penggunaan media yang paling tepat 

adalah…. 

A. Media grafis  

B. Modul pembelajaran 

C. Media CD audio 

D. Media video pembelajaran 

E. Media gambar berseri 

6. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang 
guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis 
evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. 
Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk…. 
A. Menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. 
B. Memperbaiki dan meningkatan proses belajar dan mengajar 
C. Menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai 

dengan karakteristik siswa 
D. Memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program 

kegiatan tertentu 
E. Menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor 

penyebabnya 
7. Pada silabus terdapat materi tentang (1) teori-teori masuk dan 

berkembangnya Hindu-Budha di Indonesia, (2) Kerajaan-kerajaan Hindu-

Budha, (3) Bukti-bukti Kehidupan pengaruh Hindu-Budha. Kegiatan 
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pembelaran yang akan dirancang oleh guru menggunakan pendekatan 

scientific. Berikut ini yang merupakan contoh  kegiatan menalar adalah…. 

A. Membuat ringkasan dari hasil pengamatan outing di candi Borobudur   

B. Berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang kehidupan masyarakat 

Indonesia pada zaman Hindu-Budha. 

C. Mengumpulkan informasi terkait dengan pertanyaan tentang Indonesia 

pada zaman Hindu-Budha melalui bacaan, internet, pengamatan 

terhadap sumber-sumber  sejarah yang ada di  museum dan atau  

peninggalan-peninggalan yang ada di lingkungan terdekat  

D. Menganalisis informasi dan data-data yang didapat baik dari bacaan 

maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan 

tentang   Indonesia pada zaman Hindu-Budha.  

E. Hasil analisis kemudian dilaporkan dalam bentuk tertulis tentang 

Indonesia pada zaman Hindu-Budha. 

8. Indikator yang tertulis pada RPP adalah “mengidentifikasi berbagai bentuk 

keragaman sosial budaya”. Pertanyaan yang tepat diajukan oleh guru 

untuk mencapai indikator tersebut adalah…. 

A. Ceritakan pengalamanmu terkait dengan keberagaman sosial di 

masyarakat! 

B. Tuliskan hasil wawacaramu tentang macam-macam pekerjaan dalam 

bentuk mind maping! 

C. Tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat 

tinggalmu?  

D. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan keberagaman di masyarakat? 

E. Apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial? 

9. Peserta didik diminta oleh guru untuk membaca artikel tentang  populasi 

hewan langka yang semakin sedikit,  kemudian mencari data jumlah 

populasi 5 tahun terakhir dan hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk 

diagram. Kegiatan tersebut untuk mengembangkan kecerdasan…. 

A. Naturalis       

B. Kinestetis        

C. Visual spasial 

D. Verbal linguistic 

E. Logic matematis 

10. Peserta didik diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada 

disekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya, hasil laporan dari 

peserta didik menjadi bahan diskusi di kelas. Strategi pembelajaran yang 

digunakan guru adalah…. 

A. Discovery 

B. Eksperimen  

C. Heuristik 

D. Inkuiri  
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E. Ekspositori  

11. Dalam menyusun evaluasi pembelajaran seorang guru harus 

mengembanagkan penialian untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap 

dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk 

mengukur aspek sikap siswa pada proses pembelajaran maka jenis 

penilaian yang tepat yaitu…. 

A. Penilaian proyek. 

B. Penilaian kinerja. 

C. Penilaian portofolio 

D. Penilaian tertulis 

E. Penilaian diri 

12. Disajikan teks kasus keterbelakangan pendidikan di suatu daerah di 

Indonesia, tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat memprediksi 

alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai makna 

Kebangkitan Nasional 1908, mendasarkan pada contoh teks kasus yang 

disajikan maka pilihan penilaian yang tetap digunakan oleh guru adalah…. 

A. Pilihan Ganda 

B. Uraian 

C. Skala penilaian (rating scale) 

D. Benar salah  

E. Tes lisan 
13. Salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah 

dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan 
kesimpulan. Peserta didik diminta untuk menentukan kesimpulan yang 
paling tepat disertai alasannya dengan mengamati grafik berisi data tingkat 
kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik-
holistik yang cocok diterapkan adalah…. 
A. Tes kemampuan verbal  
B. Tes kemampuan memahami data dalam grafik 
C. Tes kemampuan membaca informasi 
D. Tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan 
E. Tes penilaian unjuk kerja dan portofolio 

14. Seorang guru hendaknya dapat menganalisis kualitas tes bentuk objektif 
secara empiris ketika menyususn soal pilihan ganda. Dalam beberapa kasus 
soal pilihan ganda sering memiliki alternatif jawaban yang mirip antara 
yang benar dan yang salah. alternatif pilihan jawaban salah atau pengecoh 
(distractor) dalam suatu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika …. 
A. Jawaban pengecoh mengarahkan peserta tes untuk memilih jawaban 

yang benar 
B. Jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan 
C. Jawaban pengecoh disusun dengan kalimat yang sulit dipahami 
D. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut 
E. Tidak satupun peserta tes yang memilih jawaban pengecoh 
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15. Penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa belum 
memenuhi ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut apa 
tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk memanfaatan hasil 
penilaian tersebut…. 
A. Memperbaiki program pembelajaran  
B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah 
C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi 
D. Mengadministrasikan hasil penilaian 
E. Menyusun laporan hasil penilaian 

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SINGKAT  

TRYOUT 1 

1. Jawaban A : Menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya  

Pembahasan  

Untuk menjawab soal tersebut guru harus memahami tingkatan kognitif 

dengan kata kerja operasionalnya contoh; 

Tingkatan kognitif Contoh kata kerja operasional 

C1: Mengingat  menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, 
menuliskan, memberi label 

C2: Memahami menerangkan, mengartikan, merangkum, 
mengelompokan  

C3: Menerapkan  Melaksanakan, melakukan, melatih, membiasaan, 
membedakan, menyelesaikan, menggunakan   

C4: Menganalisis Memilih, menata, menyeleksi, megdiagnosis, 
mengedit, menguraikan, membedakan 

C5: Mengevaluasi Membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, 
mengkritik, memvalidasi, memonitor 

C6: Mencipta Membangun, membentuk, membuat, 
menampilkan, memperjelas, 
menemukan,menyusun 

Kata kerja “menyeleksi” termasuk dalam tingkatan kognitif C4 

(menganalisis).  

2. Jawaban E 

Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan 

memenuhi kaidah  ABCD, yaitu;   

A : Audience adalah peserta didik yang akan belajar 

B : Behavior   adalah perilaku yang spesifik yang akan 

dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai 

memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran 

tersebut 
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C : Condition  adalah kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan 

kepada peserta didik atau alat/peralatan yang 

digunakan peserta didik pada saat dilakukan 

penilaian.  

D : Degree  adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam 

mencapai perilaku 

Melalui analisis artikel koran peserta didik mampu menganalis bentuk – 

bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan 

berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan secara rinci 

3. Jawaban B 

Untuk menentukan materi yang tepat dapat dipelajari bagan berikut  

Jenis Materi  Indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa  

Fakta Apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, 

dimana suatu peristiwa terjadi 

Konsep  Apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, 

membedakan dua hal, mengklasifikasikan  

Prosedur Apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-

langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur 

tertentu 

Prinsip  Apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar 

berbagai konsep, sebab akibat 

Keterampilan Apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu  

Aspek afektif Apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap 

tertentu terhadap suatu kejadian  

Aspek motoric Apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan 

menggunakan anggota badan 

Strategi pembelajaran deduktif dan induktif lebih menekaknkan pada materi 

yang sifatnya definisi, membedakan atau mengklasifikasikan. 

4. Jawaban B 

Pembahasan  

A B C 

D 
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Untuk menjawab soal tesebut peserta harus memahami definisi strategi 

pembelajaran induktif 

Strategi pembelajaran deduktif adalah materi atau bahan pelajaran 

diolah dari mulai umum, generalisasi, rumusan, ke yang bersifat khusus 

atau bagian-bagian. Bagian itu dapat berupa ciri-ciri. Strategi deduktif 

dapat digunakan dalam mengajarkan konsep, baik konkrit maupun konsep 

terdefinisi. 

Strategi pembelajaran induktif materi diolah dari yang khusus (sifat, 

ciri, atribut) ke yang umum, generalisasi atau rumusan. Strategi induktif 

dapat digunakan dalam mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun 

terdefinisi. 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah bahan atau materi pelajaran 

diolah oleh guru. Dengan strategi ekspositori guru yang mencari dan 

mengolah bahan pelajaran, yang kemudian menyampaikannya kepada 

siswa. Strategi ini dapat digunakan dalam mengajarkan berbagai materi 

pelajaran kecuali yang sifatnya pemecahan masalah. 

Strategi pembelajaran heuristic adalah bahan atau materi pelajaran 

diolah oleh siswa. Siswa yang aktif mencari dan mengolah bahan pelajaran, 

guru sebagai fasilitator memberikan dorongan dan arahan, strategi ini 

dapat mengajarkan berbagai materi pelajaran termasuk pemecahan 

masalah. 

Strategi pembelajaran Inkuiri adalah proses untuk memperoleh dan 

mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen 

guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap 

pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan 

logis 

5. Jawaban D 

Pembahasan  

 Lembar kerja siswa (LKS) merupakan suatu bahan ajar cetak berupa 
lembaran kertas yang berisi ringkasan materi, petunjuk pelaksanaan 
tugas pembelajaran yang harus dikerjakan siswa dan mengacu pada 
kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. 
Berikut ini komponen-komponen LKS menurut Djauhar Siddiq, dkk. 
(2008) yang dapat Anda susun, yaitu: a) Kata Pengantar, b) Daftar Isi, 
c) Pendahuluan (berisi tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar), 
d) Bab 1 (ringkasan materi 1), e) Lembar Kerja, f) Bab 2 (ringkasan 
materi 2), dst..., dan g) Daftar Pustaka. 

 Hand-out merupakan bahan pembelajaran yang dibuat secara ringkas 
bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan kompetensi 
dasar dan materi pokok yang akan dilakukan dalam proses 
pembelajaran. 
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handout dapat berisi tentang: a) peta atau diagram konsep yang 
menghubungkan antar topik atau bagian dalam topik, b) anotated 
bibliografi meliputi kumpulan abstrak dari sumber yang relevan, c) 
informasi tambahan untuk meluruskan kesalahan atau bias yang ada 
dalam bahan ajar, d) memberikan contoh baru atau tambahan konsep 
yang disesuaikan dengan kondisi siswa, dan e) memberikan kasus 
untuk dipelajari dan diselesaikan siswa. 

 Buku teks merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur 
dan urutan berdasar bidang ilmu tertentu. Komponen yang harus 
dipertimbangkan pada buku teks :  
a. Disusun secara linear 
b. Stuktur berdasar logika bidang ilmu 
c. Belum tentu memberikan latihan 
d. Tidak mengantisipasi kesukaran belajar siswa 
e. Belum tentu memberikan rangkuman 
f. Gaya penulisan naratif tetapi tidak komunikatif 
g. Sangat padat 
h. Tidak memilki mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari 

pembaca. 

 Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara 
utuh dan sistematis, di dalamnya memuat seperangkat pengalaman 
belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai 
tujuan belajar yang spesifik. Modul berfungsi sebagai sarana belajar 
yang bersifat mandiri, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri 
sesuai dengan kecepatan masing-masing. 
Format modul yang lengkap memuat Cover, Daftar Isi, Pendahuluan 
(rasional deskripsi singkat, relevansi, petunjuk belajar), Kegiatan Belajar 
(capaian pembelajaran, sub-capaian pembelajaran, pokok-pokok materi, 
uraian materi, rangkuman, tugas,umpan balik,  tes formatif) Tugas 
Akhir, Tes Akhir, Daftar Pustaka, Kunci Jawaban Tes Formatif. 

 Pengayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa 
kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Dalam 
merancang merancang dan melaksanakan kegiatan pengayaan, guru 
menerapkan pendekatan individu. Salah satu yang bisa yang bisa 
dikembangkan dalam kegiatan pengayaan adalah adalah membuat 
lembar pengayaan yang berisi tentang materi-materi yang sudah 
diperluas, bahasanya interaktif dan dapat merangsang kreatifitas siswa 
secara mandiri. 

6. Jawaban D 

Pembahasan 

Penilaian Kinerja  
Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja 

(performance assessment). Bentuk penilaian ini digunakan untuk 
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mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil 

kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja peserta didik diminta 

untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar 

peerta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang 

dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil 

belajar pada penilaian kinerja ini antara lain: daftar cek (check list), 

catatan anekdot/narasi, skala penilaian (rating scale). 

Penilaian Proyek 

Penilaian proyek (project assessment) adalah bentuk penilaian yang 

diujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik  secara 

berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas 

belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode/waktu 

tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian 

berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan 

peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara 

berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek pendidik dapat 

memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik 

dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau 

data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan.  

Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang 

dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama 

proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini 

berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan 

terogansir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara 

antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan 

fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut 

diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki 

kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan 

hal-hal seperti  berikutini, yaitu: kesesuaian, saling percaya antara 

pendidik dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan 

peserta didik, kepuasan, milik bersama antara pendidik guru dan 

peserta didik, penilaian proses dan hasil. 

Jurnal 

Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan 

peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal 

belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-

aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. 

Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang 

dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik 
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tertentu atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat 

siswa.Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk 

menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam 

proses pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan 

pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas 

maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. 

Penilaian Tertulis 

Penilaian tertulis mensuplai jawaban isian atau melengkapi, jawaban 

singkat atau pendek dan uraian. Penilaian tertulis yang termasuk dalam 

model penilaian otentik adalah penilaian yang berbentuk uraian atau 

esai yang menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, 

mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, 

mengevaluasi dan sebagainya atas materi yang telah dipelajari. 

Penilaian ini sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu 

menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta 

didik. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu 

dipertimbangkan hal-hal seperti kesesuaian soal dengan indikator pada 

kurikulum, konstruksisoal atau pertanyaan harus jelas dan tegas, dan 

bahasa yang digunakan tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

7. Jawaban E 

Pembahasan 

KD 4.1 merupakan aspek keterampilan sehingga harus mencermati 

kegiatan yang menggambarkan aspek ketrampilan. 

 Mengumpulkan informasi besaran pokok dan turunan yang dijumpai 

sehari-hari (pengetahuan) 

 Mendiskusikan tentang massa jenis, energi, dan panjang benda 

(pengetahuan) 

 Membandingkan hasil pengukuran benda dengan satuan baku dan 

tidak baku (pengetahuan) 

 Menganalisis perbedaan satuan baku dan tidak baku (pengetahuan) 

 Menyajikan hasil percobaan pengukuran dalam bentuk laporan 

tertulis (ketrampilan) 

8. Jawaban B 

Pembahasan 
Kegiatan pembelajaran yang dirancang guru adalah berkait dengan 
kompetensi dasar pengetahuan, sehingga perlu mencermati jawaban 
yang mengarah pada pengetahuan 
 Praktik yang baikbernyanyi (ketrampilan) 
 Tes Konsep dasar bernyanyi (pengetahuan) 
 Pengamatan guru saat bernyanyi (sikap) 
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 Sikap siswa saat diskusi (sikap) 
 Produk diskusi siswa (ketrampilan) 

9. Jawaban E 

Pembahasan 

 Kooperatif pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang 

terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerjasama 

dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara empat 

sampai lima orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan 

bersama 

 Problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses 

pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah riil dalam 

kehidupan nyata (otentik), bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua 

untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk 

memecahkannya. 

 Project based cooperative learning atau PjBCL merupakan 

model yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan 

melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata dalam kolaboratif 

lingkungan melalui kelompok kooperatif 

 Inkuiri adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan 

informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna 

mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap 

pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir 

kritis dan logis 

 Discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu 

permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari 

pembelajaran yang telah dipelajari 

 Kontektual Contextual Teaching and Learning) adalah konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

10. Jawaban A 

Pembahasan  

 Kooperatif pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang 
terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerjasama 
dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara empat 
sampai lima orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan 
bersama 

 Problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses 
pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah riil dalam 
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kehidupan nyata (otentik), bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua 
untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk 
memecahkannya. 

 Project based cooperative learning atau PjBCL merupakan 
model yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan 
melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata dalam kolaboratif 
lingkungan melalui kelompok kooperatif 

 Discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan 
siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu 
permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari 
pembelajaran yang telah dipelajari 

 Kontektual  (Contextual Teaching and Learning) adalah konsep 
belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 
diajarkan-nya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

11. Jawaban A 

Pembahasan  

Penilaian Diri  
Penilaian diri (self assessment) adalah suatu teknik penilaian di mana 
peserta didik  diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan 
proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam 
pelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri, bukan berarti tugas 
pendidik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik semata dan 
terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Dengan penilaian diri, 
diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah 
dilakukan pendidik.  
Untuk melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu 
memperhatikan hal-hal seperti: menentukan terlebih dahulu kompetensi 
atau aspek apa yang akan dinilai; langkah berikutnya menentukan 
kriteria penilaian yang akan digunakan; merancang format penilaian 
yang akan digunakan seperti pedoman penskoran, daftar tanda cek, 
atau skala penilaian; peserta didik diminta untuk melakukan penilaian 
diri; pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak, untuk 
mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri 
secara cermat dan objektif; dan pendidik menyampaikan umpan balik 
kepada peserta didik yang didasarkan pada hasil kajian terhadap 
sampel hasil penilaian yang diambil secara acak.  
Penilaian Antar teman  
Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara 
meminta peseta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan 
pencapain kompetensi, sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. 
Penilaian ini dapat dilakukan secara berkelompok untuk mendapatkan 
informasi sekitar kompetensi peserta didik dalam kelompok. Informasi 
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ini dapat dijadikan sebagai bahan menentukan pencapaian hasil belajar 
peserta didik.  
Jurnal 
Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan 
peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal 
belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-
aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. 
Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang 
dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik 
tertentu atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. 
Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan 
segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses 
pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi 
siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun 
kondisi proses pembelajaran di kelas. 

12. Jawaban D 

Pembahasan 

Beberapa bentuk tes 

 Tes esai atau biasa disebut tes uraian; siswa menguraikan jawaban 

dengan kata-kata dan cara sendiri. Tes uraian dibagi 2 yaitu tes 

uraian bentuk bebas dan tes uraian terbatas. 

 Tes obyektif yaitu tes tulis yang itemnya dapat dijawab dengan 

memilih jawaban yang sudah tersedia, beberapa bentuk tes obyektif 

benar-salah, pilihan ganda, menjodohkan, latihan penyusunan 

 Tes lisan yaitu tes soal yang jawabannya menggunakan Bahasa lisan 

dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pertanyaan perintah yang 

diberikan. 

 Tes perbuatan (performance test) yaitu tes yang jawabannya 

diperoleh dari peseta didik berupa tindakan dan tingkah laku konkrit.  

Mendasarkan pada penjelasan tersebut maka jawaban yang tepat 

adalah tes lisan 

13. Jawaban A 

Pembahasan  

Penilaian Kinerja  
Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja 
(performance assessment). Bentuk penilaian ini digunakan untuk 
mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil 
kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja peserta didik diminta 
untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar 
peerta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang 
dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil 
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belajar pada penilaian kinerja ini antara lain: daftar cek (check list), 
catatan anekdot/narasi, skala penilaian (rating scale). 
Penilaian Proyek 
Penilaian proyek (project assessment) adalah bentuk penilaian yang 
diujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara 
berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas 
belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode/waktu 
tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian 
berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan 
peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara 
berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek pendidik dapat 
memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik 
dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau 
data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan.  
Penilaian Portofolio 
Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang 
dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama 
proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini 
berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan 
terogansir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara 
antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan 
fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut 
diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki 
kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah 
ditetapkan. 
Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan 
hal-hal seperti  berikut ini, yaitu: kesesuaian,saling percaya antara 
pendidik dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan 
peserta didik, kepuasan, milik bersama antara pendidik guru dan 
peserta didik, penilaian proses dan hasil. 
Jurnal 
Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan 
peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal 
belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-
aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. 
Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang 
dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik 
tertentu atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. 
Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik  untuk menunjukkan 
segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses 
pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi 
siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun 
kondisi proses pembelajaran di kelas. 
Penilaian Tertulis 
Penilaian tertulis mensuplai jawaban isian atau melengkapi, jawaban 
singkat atau pendek dan uraian. Penilaian tertulis yang termasuk dalam 
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model penilaian otentik adalah penilaian yang berbentuk uraian atau 
esai yang menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, 
mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, 
mengevaluasi dan sebagainya atas materi yang telah dipelajari. 
Penilaian ini sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu 
menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta 
didik. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu 
dipertimbangkan hal-hal seperti kesesuaian soal dengan indikator pada 
kurikulum, konstruksisoal atau pertanyaan harus jelas dan tegas, dan 
bahasa yang digunakan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dan 
pendidik menyampaikan umpan balik kepada peserta didik yang 
didasarkan pada hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang 
diambil secara acak.  
Penilaian Antarteman  
Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara 
meminta peseta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan 
pencapain kompetensi, sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. 
Penilaian ini dapat dilakukan secara berkelompok untuk mendapatkan 
informasi sekitar kompetensi peserta didik dalam kelompok. Informasi 
inidapat dijadikan sebagai bahan menentukan pencapaian hasil belajar 
peserta didik.  
Pertanyaan Terbuka  
Penilaian otentik juga dilakukan dengan cara meminta peserta didik 
membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. 
Penilaian ini lebih difokuskan terhadap bagaimana peserta didik 
mengaplikasikan informasi daripada seberapa banyak peserta didik 
memanggil kembali apa yang telah diajarkan. Pertanyaan terbuka 
tesebut harus dibatasi supaya jawabannya tidak terlalu luas dan 
bermakna sesuai dengan tujuannya. 

14. Jawaban C 
Pembahasan  
Penilaian acuan kriteria/patokan 
Penilaian acuan kriteria/patokan berasumsi bahwa kemampuan belajar 
semua peserta didik adalah sama untuk periode waktu yang berbeda. 
Tingkat kemampuan belajar antar peserta didik berbeda, ada yang 
relatif cepat dapat menyerap materi ajar, tetapi ada juga yang 
membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Hal ini membawa implikasi 
bahwa untuk membuat kemampuan semua peserta didik dalam satu 
kelas relatif sama atau memenuhi kriteria minimal diperlukan upaya-
upaya pembelajaran yang relevan. Salah satu program pembelajaran 
yang digunakan untuk membawa peserta didik memiliki kompetensi 
memenuhi kriteria minimal adalah program remidial.  
Penilaian Autentik 
Penilaian autentik adalah merupakan salah satu bentuk penilaian hasil 
belajar peserta didik yang didasarkan atas kemampuannya menerapkan 
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ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan yang nyata di 
sekitarnya. Makna otentik adalah kondisi yang sesungguhnya berkaitan 
dengan kemampuan peserta didik. penilaian yang dilakukan secara 
menyeluruh berimbang antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan.  kegiatan penilaian otentik antara lain penilaian kinerja, 
penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian diri, penilaian antar 
teman, jurnal, penilaian tertulis, eksperimen atau demonstrasi, 
pertanyaan terbuka, pengamatan, menceritakan kembali teks, dan 
menulis sampel teks.  

Penilaian acuan norma 
Penilaian acu 

an norma memiliki asumsi bahwa kemampuan belajar peserta didik 
adalah berbeda dengan peserta didik lain yang diukur dalam waktu 
yang sama. Pada acuan ini dapat dilihat posisi tiap peserta didik 
dibandingkan dengan kondisi kelompok dalam satu kelas. Dengan 
menggunakan rerata sekor dan simpangan baku nilai kelompok maka 
hasil penilaian dapat diaplikasikan pada analisis dengan menggunakan 
konsep distribusi normal 

15. Jawaban C 
Pembahasan  
Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui 
kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan 
pengetahuan pada tugas tertentu. Di samping itu hasil penilaian dapat 
juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan 
pendidikan. Berdasarkan analisis hasil penilaian, dapat ditentukan 
langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta 
didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Oleh sebab 
itu hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada 
peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta 
didik (assessment as learning), pendidik (assessment for learning), dan 
satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung (melalui 
penilaian harian/pengamatan harian) maupun setelah beberapa kali 
program pembelajaran (Penilaian Tengah Semester), atau setelah 
selesai program pembelajaran selama satu semester. 

Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah 
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM)/Ketuntasan Belajar Minimal 
(KBM) dan peserta didik yang belum mencapai KKM perlu ditindaklanjuti 
dengan program pembelajaran remedial dan program pengayaan bagi 
peserta didik yang telah melampaui KKM. Penilaian yang dilakukan oleh 
pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan 
kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam rapor. Pendidik 
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perlu melakukan pengkajian terhadap KKM/ KBM khususnya 
bagi siswa yang belum memenuhi ketuntasan dengan melihat 
kompleksitas, Intek siswa (kemampuan awal) dan kondisi 
satpen. 

Hasil penilaian merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta 
didik selama melakukan kegiatan belajar. Dengan melihat hasil akhir 
beserta keterangan yang ada peserta didik dapat mengetahui kekuatan 
dan kelemahan dirinya sehingga dia dapat memperbaiki sikap dalam 
pembelajaran selanjutnya. Bagi pendidik, hasil belajar yang dicapai 
peserta didik merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat 
dicapainya dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang 
sudah dirancang di dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh 
peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran 
yang disusunnya sekaligus mencari upaya untuk meningkatkan 
keprofesionalannya.   

Selain itu, pendidik bertanggung jawab pula untuk memperbaiki prestasi 
peserta didik yang belum berhasil melalui program perbaikan/remediasi. 
Bagi peserta didik yang sudah mencapai batas maksimum, pendidik 
dapat memberi program pengayaan dengan tujuan mengembangkan 
prestasinya. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam pemanfaatan hasil 
penilaian peserta didik adalah untuk menyusun laporan hasil penilaian 
sebagai fungsí administrasi.    
Pada prinsipnya nilai akhir suatu mata pelajaran adalah gabungan dari 
seluruh pencapaian KD yang ditargetkan. Dengan demikian, pendidik 
harus membuat tabel spesifikasi yang memuat macam KD dan 
pencapaian hasil setiap KD, termasuk aspek yang dinilai dalam setiap 
KD. Pendidik juga harus membuat pembobotan atas dasar hasil yang 
diperoleh sesuai dengan jenis penilaian yang dilakukan. Perlu 
diperhatikan bahwa yang lebih penting adalah penilaian harus terbuka 
dalam arti bahwa peserta didik sejak awal sudah memahami bagaimana 
pendidik dalam menilai keberhasilan belajarnya. 
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Kunci Jawaban dan Pembahasan singkat  

TRYOUT 2 

1. Jawaban E  

Pembahasan  

Untuk menjawab soal tersebut guru harus memahami tingkatan kognitif 

dengan kata kerja operasionalnya contoh; 

Tingkatan kognitif Contoh kata kerja operasional 

C1: Mengingat  menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, 
memberi label 

C2: Memahami menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokan  

C3: Menerapkan  Melaksanakan, melakukan, melatih, membiasaan, 
membedakan, menyelesaikan, menggunakan   

C4: Menganalisis Memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, 
menguraikan, membedakan 

C5: Mengevaluasi Membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, 
memvalidasi, memonitor 

C6: Mencipta Membangun, membentuk, membuat, menampilkan, 
memperjelas, menemukan,menyususn  

Kata kerja “menampilkan” termasuk dalam tingkatan kognitif C6 (menerapkan) 

2. Jawaban A 

Pembahasan 

Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan memenuhi 

kaidah  ABCD, yaitu;   

A : Audience adalah peserta didik yang akan belajar 

B : Behavior   adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan 

oleh peserta didik setelah selesai memperoleh 

pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut 

C : Condition  adalah kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan 

kepada peserta didik atau alat/peralatan yang digunakan 

peserta didik pada saat dilakukan penilaian.  

D : Degree  adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam 

mencapai perilaku 

Mendasarkan pada pilihan jawaban yang paling tepat adalah 

Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber 

bunyi dengan benar 

3. Jawaban A 

Pembahasan  

Untuk menentukan materi yang tepat dapat dipelajari bagan berikut  

A D 
B 

C 
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Kompetensi berupa indikator hasil belajar yang 

harus dikuasai siswa 

Apabila siswa diminta untuk menyebutkan 

nama, kapan, dimana suatu peristiwa terjadi 

Apabila siswa diminta untuk mengemukakan 

definisi, membedakan dua hal, 

mengklasifikasikan. 

Apabila siswa diminta untuk menjelaskan 

langkah-langkah pemecahan suatu persoalan 

menurut prosedur tertentu. 

Apabila siswa diminta untuk menjelaskan 

hubungan antara berbagai konsep, sebab akibat. 

Apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. 

ya 

tidak 

ya 

ya 

tidak 

tidak 

ya 

ya 

tidak 

Materi tersebut 

berupa fakta 

Materi tersebut 

berupa konsep 

Materi tersebut 

berupa prosedur 

Materi tersebut 

berupa prinsip 

Materi tersebut 

berupa 

keterampilan 

Apabila siswa diminta memilih dan melakukan 

sikap tertentu terhadap suatu kejadian. 

tidak 

ya 

Materi 

pembelajaran 

aspek afektif 

Apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan 

menggunakan anggota badan.  

tidak 

ya 

Materi pembelajaran 

aspek motorik 

Membedakan dua hal (perbandingan) merupakan ciri-ciri materi yang berupa konsep. 

4. Jawaban D 

Pembahasan  

Untuk menjawab soal diatas peserta harus memahami model-model pembelajaran 

dan karateristiknya, seperti; 

 Kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara 

sistematis di mana siswa-siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok 

kecil dengan anggota antara empat sampai lima orang secara heterogen 

untuk mencapai tujuan-tujuan bersama 

 Problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses 

pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah riil dalam kehidupan 

nyata (otentik), bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang 

dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. 

 Inkuiri adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan 

melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun 

58



memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan 

menggunakan berpikir kritis dan logis 

 Discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga 

siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari 

 Kontektual (Contextual Teaching and Learning) adalah konsep belajar yang 

mengaitkan antara materi yang diajarkan-nya dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

5. Jawaban D 

Pembahasan  

Media grafis 

Media grafis termasuk media visual, pesan yang akan disampaikan dituangkan ke 

dalam simbol-simbol komunikasi visual. Grafis berfungsi menarik perhatian, 

memperjelas ide, mengilustrasikan/menghiasi fakta yang mungkin dilupakan bila 

tidak digrafiskan. Contoh media grafis adalah: gambar, gambar seri, foto, poster, 

kartun, grafik, dan diagram.  

Modul Pembelajaran 
Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 
sistematis, di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana 
dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. 
Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga siswa 
dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. 
Format modul yang lengkap memuat Cover, Daftar Isi, Pendahuluan (rasional 
deskripsi singkat, relevansi, petunjuk belajar), Kegiatan Belajar  (capaian 
pembelajaran, sub-capaian pembelajaran, pokok-pokok materi, uraian materi, 
rangkuman, tugas,umpan balik,  tes formatif) Tugas Akhir, Tes Akhir, Daftar 
Pustaka, Kunci Jawaban Tes Formatif. 
Media Audio 
Media audio adalah adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 
yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa 
mempelajari bahan ajar. Jenis media audio terdiri atas program kaset suara, CD 
audio, dan program radio. Penggunaan media audio dalam kegiatan pembelajaran 
pada umumnya untuk melatih ketrampilan yang berhubungan dengan aspek-
aspek ketrampilan mendengarkan.  
Media audio visual 
Media ini merupakan kombinasi audio dan visual disebut media pandang dengar. 

Pada batas tertentu media ini dapat menggantikan peran dan tugas guru. Guru 

tidak selalu berperan sebagai penyaji materi tetapi bisa sebagai fasilitator belajar. 

Contoh dari media audio visual diantaranya program video, televisi pendidikan, 

power point, dan program CD interaktif. 

6. Jawaban B. Memperbaiki dan meningkatan proses belajar dan mengajar 
Pembahasan 

Batasan Evaluasi 
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Salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

suatu program, baik dalam skala mikro maupun dalam skala makro, adalah 

evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu 

program yang di dalamnya ada unsur pembuatan keputusan. Evaluasi pada 

dasarnya merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis melalui suatu pengukuran, yang selanjutnya data dianalisis dan hasil 

analisis data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan berbagai 

alternatif keputusan atau kebijakan yang relevan. 

Pelaksanaan program pendidikan melibatkan berbagai komponen seperti 

masukan, proses, hasil, sarana prasarana, dan lingkungan. Evaluasi program 

pendidikan dapat difokuskan pada komponen-komponen pendidikan tersebut 

sesuai dengan tujuan evaluasi. Secara umum, evaluasi program pendidikan dapat 

dikelompokkan menjadi evaluasi yang bersifat makro dan bersifat mikro. Evaluasi 

yang bersifat makro dikenakan pada pelaksanaan progam pendidikan yang 

dilaksanakan sekolah dalam rangka peningkatan kaulitas pembelajaran. Evaluasi 

yang bersifat mikro dikenakan pada pembelajaran di kelas, utamanya yang 

berkaitan dengan keberhasilanbelajar peserta didik.  

Evaluasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembelajaran, 

karena dari evaluasi akan diketahui tingkat keberhasilan belajar siswa dan 

tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Evaluasi hasil belajar adalah 

keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), 

pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang 

tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar 

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Tujuan Evaluasi 

Tujuan utama adanya kegiatan evaluasi pada dasarnya adalah untuk 

meningkatkan bukan untuk membuktikan. Tujuan evaluasi pada hakekatnya 

adalah untuk memperoleh informasi yang tepat, terkini dan objektif terkait 

dengan penyelenggaraan suatu program yang dengan informasi tersebut dapat 

diambil suatu keputusan. Secara rinci tujuan evaluasi program pembelajaran 

adalah sebagai berikut:  

 Memutuskan seberapa jauh tujuan programberhasil dicapai. 
 Menyimpulkan tepat tidaknya program yang dilaksanakan. 
 Mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program. 
 Mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program pembelajaran. 

 Mengindentifikasi pihak-pihak yang memperoleh manfaat, baik maksimum 
maupun minimum. 

 Merumuskan kebijakan berkaitan dengan siapa yang harus terlibat pada 
program berikutnya.  

Model Evaluasi 
Setiap kegiatan atau program memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
program lain. Untuk dapat mengevaluasi suatu program perlu memperhatikan  
model evaluasi yang digunakan agar hasil evaluasi tepat sasaran. Beberapa model 
yang telah dikembangkan adalah model Tyler, model Sumatif-Formatif, model 
Countenance,  model Bebas Tujuan, model Context Input Process Prodct (CIPP), 
model Ahli/Connoisseurship. Secara singkat deskripsi model-model evaluasi 
tersebut adalah sebagai berikut.  
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Model Tyler sangat populer di bidang pendidikan karena model evaluasi ini 
menekankan adanya proses evaluasi langsung berdasarkan atas tujuan 
instruksional yang sudah ditetapkan. Esensi dari model evaluasi ini adalah 
suatu proses dan kegiatan yang dilakukan oleh evaluator untuk 
menentukan pada kondisi seperti apa tujuan program dapat dicapai. 
Model evaluasi Sumatif-Formatif merupakan aplikasi atau pengembangan dari 
model Tyler, banyak digunakan oleh pengajar untuk melakukan evaluasi terhadap 
program pengajaran. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai 
dilaksanakan untuk periode waktu tertentu. Dalam evaluasi sumatif biasanya 
digunakan acuan penilaian, yaitu acuan norma atau acuan patokan. Evaluasi 
formatif dilakukan pada setiap pada akhir satu unit kegiatan untuk setiap tatap 
muka. Model evaluasi Countenance dikembangkan oleh Stake, yang secara garis 
besar model ini difokuskan pada evaluasi bagian awal (antecedent), tahap 
transaksi (transaction), dan pada hasil (outcomes). Model evaluasi bebas tujuan 
dikembangkan oleh Scrieven yang intinya bahwa evaluasi program dapat 
dilakukan tanpa mengetahui tujuan program itu sendiri. Model evaluasi context 
input process product (CIPP) merupakan model evaluasi yang menekankan pada 
evaluasi untuk aspek konteks (context), masukan (inpu)t, proses (process), dan 
hasil (product). Model evaluasi CIPP pada prinsipnya sangat mendukung proses 
pengambilan keputusan dengan mengajukan alternatif dan penindaklanjutan 
kosekuensi dari suatu keputusan. Model evaluasi ahli merupakan model evaluasi 
yang memiliki dua ciri khas yaitu a) manusia dijadikan sebagai instrumen untuk 
pengambillan keputusan dan b) menggunakan kritikan untuk menghasilkan 
konsep-konsep dasar evaluasi.  
Langkah-Langkah Evaluasi 
Untuk mendapatkan hasil yang benar dan tepat  dalam kegiatan evaluasi perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
 Tujuan Evaluasi (mengapa evaluasi dilakukan).  
 Desain Evaluasi (model evaluasi, evaluator, jadwal, instrumen, dan biaya).  

 Instrumen Evaluasi (kualitas, uji coba).  
 Pengumpulan Data (sifat data, ketersediaan data, responden, dan waktu).  
 Analisis/Interpretasi Data (proses data: manual/ computer, 

pembaca/penafsir). 
 Tindak Lanjut (hasil untuk apa, obyektivitas hasil) 
Jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas lima jenis evaluasi : 

 Evaluasi diagnostic adalah evaluasi yang di tujukan untuk menelaah 
kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya 

 Evaluasi selektif adalah evaluasi yang di gunakan untuk memilih siswa yang 
paling 
tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. 

 Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan 
siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik 
siswa. 

 Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan 
meningkatan proses belajar dan mengajar. 

 Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan 
kemajuan belajar siswa. 
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7. Jawaban D. Menganalisis informasi dan data-data yang didapat baik dari 

bacaan maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan 

tentang   Indonesia pada zaman Hindu-Buddha 

Pembahasan 

Langkah – langkah pembelajaran dengan pendekatan Scientific sebagai berikut: 

LANGKAH 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN BELAJAR KOMPETENSI YANG 

DIKEMBANGKAN 

(dimulai dari pertanyaan 
faktual sampai ke pertanyaan 

yang bersifat hipotetik) 

untuk hidup cerdas dan 
belajar sepanjang hayat 

Mengumpulkan 
informasi/ 

eksperimen 

- melakukan eksperimen 

- membaca sumber lain 

selain buku teks 

- mengamati objek/ 

kejadian/ 

- aktivitas 

- wawancara dengan nara 
sumber 

Mengembangkan sikap 

teliti, jujur,sopan, 
menghargai pendapat 

orang lain, kemampuan 
berkomunikasi, 

menerapkan 
kemampuan 

mengumpulkan 

informasi melalui 
berbagai cara yang 

dipelajari, 
mengembangkan 

kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang 
hayat. 

Mengasosiasikan/ 

mengolah informasi 

- mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan baik 
terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperi men 
mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati 

dan kegiatan 
mengumpulkan 
informasi. 

- Pengolahan informasi yang 

dikumpulkan dari yang 
bersifat menambah 

keluasan dan kedalaman 
sampai kepada pengolahan 

informasi yang bersifat 

mencari solusi dari 
berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang 
berbeda sampai kepada 

yang bertentangan 

Mengembangkan sikap 

jujur, teliti, disiplin,  taat 
aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan 
prosedur dan 

kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif 

dalam 

menyimpulkan . 

Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya 

Mengembangkan sikap 

jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir 
sistematis, 

mengungkapkan 
pendapat dengan 

 Membuat ringkasan dari hasil pengamatan outing di candi Borobudur  

(mengkomunikasikan) 

 Berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang kehidupan masyarakat 

Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. (menanya) 
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 Mengumpulkan informasi terkait dengan pertanyaan tentang Indonesia pada 

zaman Hindu-Buddha melalui bacaan, internet, pengamatan terhadap sumber-

sumber  sejarah yang ada di  museum dan atau  peninggalan-peninggalan 

yang ada di lingkungan terdekat (mengumpulkan informasi) 

 Menganalisis informasi dan data-data yang didapat baik dari bacaan maupun 

dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang   

Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. (menalar) 

 Hasil analisis kemudian dilaporkan dalam bentuk tertulis tentang  Indonesia 

pada zaman Hindu-Buddha.(mengkomunikasikan) 

8. Jawaban C. Tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat 

tinggalmu? 

Pembahasan 
Indikator “mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman sosial dan budaya” 
merupakan dimensi kognitif, maka penilaian yang dikembangkan berupa tes lisan, 
tes tertulis yang berkaitan dengan pengetahuan. Berikut adalah analisis pilihan 
jawaban  

 Ceritakan pengalamanmu terkait dengan keberagaman sosial di masyarakat! 
(ketrampilan) 

 Tuliskan hasil wawacaramu tentang macam-macam pekerjaan dalam bentuk 
mind maping! (ketrampilan) 

 Tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat 
tinggalmu?* (pengetahuan) 

 Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan keberagaman di masyarakat? 
(sikap) 

 Apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial? (pengetahuan, tetapi 
tidak relevan dengan indikator) 

9. Jawaban E. Logis matematis 

Pembahasan 

Pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis 

adalah; 

 Jalan – jalan di alam terbuka 

 Cara ini untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata 

pelajaran, misalnya untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari 

pertumbuhan dan cuaca. 

 Melihat keluar jendela 

 Untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas, metode ini dapat 

dilakukan oleh guru dengan observasi diluar kelas, melakukan pengamatan, 

dan mencatatat hasilnya. 

 Ekostudi  

 Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan 

bumi untuk semua mata pelajaran. 

Pembelajaran dikelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik 

adalah; 

 Respon tubuh 
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Mintalah peserta didik menanggapi pelajaran menggunakan tubuh sebagai 

media respon misalnya mengangkat tangan, mengangguk, atau tersenyum 

jika memahami penjelasan guru. 

 Teater kelas 

Meminta peserta didik memerankan teks, soal, atau materi lain yang harus 

dipelajari dengan mendramakan isinya. 

 Konsep kinestetis 

Permainan tebak – tebakan yang dilakukan dengan gerakan yang menantang 

kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan pengetahuan dengan cara 

tidak konvensional. 

 Hands on thinking 

Memberi kesempatan peserta didik untuk memanipulasi obyek atau 

menciptakan sesuatu dari tangan mereka dengan membuat patung, kolase, 

atau bentuk kerajinan lain. 

 Peta tubuh 

Tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna, missal 

jari untuk menghitung, dengan menggunakan gerakan fisik akan 

menginternalisasikan gagasan. 

Pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual 

spasial adalah 

 Visualisasi 

Penerapan metode ini dengan menciptakan “layar lebar” di benak siswa, guru 

dapat membimbing dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang 

baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. 

 Penggunaan warna 

Penggunaan warna untuk memberi penekanan pada pola peraturan atau 

klasifikasi selama proses pembelajaran, misal warna merah pada semua kata – 

kata penting yang harus dipahami peserta didik. Warna juga sebagai 

penghilang stress peserta didik ketika menghadapi hal sulit menemukan 

makna. 

 Metafora gambar 

Metafora gambar adalah pengekspresian gagasan melalui pencitraan visual. 

Nilai pendidikan metafora ada pembentukan hubungan hal yang sudah 

diketahui siswa dan yang diajarkan.  

 Sketsa gagasan 

Strategi sketsa gagasan ini meminta peserta didik menggambarkan poin kunci, 

gagasan utama, tema sentral, atau konsep yang diajarkan, agar cepat dan 

mudah sketsa tidak harus rapi menyerupai kenyataan. 

 Simbol grafis 

Pembelajaran yang dapat membangkitkan kecerdasan linguistik dalam 

diri pesera didik dengan strategi berikut; 

 Bercerita 

Peserta didik akan senang menceritakan kisah yang dimiliki kepada temannya 

sebayanya, sebagian yang lain merasa malu. Mendengarkan cerita melibatkan 
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ketrampilan mendengar dan linguistik. Metode bercerita bisa diajarkan kepada 

peserta didik dengan pendahuluan yang menarik, pemilihan karakter, cerita 

yang dipilih mengandung imajinasi yang bias dibayangkan oleh pendengar, 

memakai efek suara, tangan dan gerakan tubuh, suara jelas serta ekspresif, 

dan kontak mata dengan pendengar. 

 Diskusi  

Diskusi kelas digunakan hampir disetiap mata pelajaran dan semua tingkat. 

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar hasilnya positif dan memuaskan. 

Lima tahap diskusi yang harus diperhatikan guru adalah: 

 Menjelaskan tujuan diskusi dengan menyampaikan apa yang akan dibahas 

serta perilaku siswa yang seharusnya. 

 Mempertahankan jaannya diskusi, dengan menyampaikan atau meminta 

sukarelawan untuk mengawali pembicaraan, memastikan bahwa 

tanggapan didengarkan dengan sopan. Peserta didik bias memakai papan 

tulis, flip chart, atau mind map. 

 Mengawasi jalan diskusi supaya topic tidak bergeser dari yang telah 

ditentukan. 

 Mengakhiri diskusi dengan merangkum apa yang telah disampaikan, dan 

menghubungkan dengan pembelajaran kelas lainnya. 

 Melakukan Tanya jawab mengenai diskusi yang telah dilaksanakan dan 

meminta peserta didik menyampaikan manfaat yang diperoleh. 

 Merekam dengan tape recorder 

Tape recorder digunakan untuk sebagai pengumpul informasi, wawancara, 

dan dapat digunakan untuk menyediakan informasi. Peserta didik dapat 

menggunakan untuk mempersiapkan tulisan, mengolah gagasan, sekaligus 

membicarakan topic mereka. Peserta didik yang kurang cakap menulis 

mungkin bisa merekam pemikiran mereka sebagai mode ekspresi alternative. 

Manfaat lain bias digunakan mengirim surat lisan kepada peserta didik lain 

untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka, dan memperoleh umpan 

balik tentang sosialisasi di lingkungan kelas. 

 Menulis jurnal 

Jurnal ini dapat dibuat sangat pribadi dan hanya diceritakan pada guru atau 

dibacakan secara teratur di depan kelas. Jurnal ini dapat merangkum 

kecerdasan majemuk dengan menggunakan gambar, sketsa foto, dialog, dan 

data non verbal. Topic yang ditulis bias bidang umum, spesifik, catatan 

matematika, gagasan baru, dan mata pelajaran lain 

 Publikasi  

Publikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tulisan peserta didik dapat 

difotocopi dan disebarkan. Tulisan – tulisan dapat dijilid dalam bentuk buku 

dan ditempatkan khusus dikelas atau perpustakaan, dan dipublikasikan di web 

site sekolah. Jika memungkinkan membentuk kelompok khusus kepenulisan 

utuk diskusi buku dan tulisan peserta didik. Apabila peserta didik tahu bahwa 

orang lain menggandakan, mendiskusikan, bahkan memperdebatkan tulisan 

mereka, hal itu memotivasi untuk terus mengembangkan keahliannya. 
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Pembelajaran logis matematis di sekolah dapat dikembangkan melalui 

beberapa strategi seperti berikut ini:  

 Menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, kemudian dipecahkan 

dengan bantuan pemikiran matematis dengan mengatur waktu penyelesaian 

dengan tepat dan efektif. 

 Merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang 

diawali dengan mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan 

percobaan, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. 

 Membuat diagram venn untuk mempolakan masalah agar mudah membangun 

pengertian sehingga mudah dipecahkan. 

 Membuat analogi untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami, 

misalnya menjelaskan tentang peristiwa erosi diwujudkan dengan analogi 

menumpahkan air pada kepala yang tidak berambut, air akan cepat mengalir 

ke badan. 

 Menggunakan ketrampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir tingkat 

tinggi untuk menyelesaikan masalah. 

 Mengkategorikan fakta – fakta yang dipelajari sesuai sifat dan jenisnya untuk 

memudahkan mengingat. 

 Merancang suatu pola atau kode, atau simbol untuk  mengetahui obyek yang 

ingin dipelajari. 

10. Jawaban D. Inkuiri  
Pembahasan  
Strategi pembelajaran deduktif adalah materi atau bahan pelajaran diolah 
dari mulai umum, generalisasi, rumusan, ke yang bersifat khusus atau bagian-
bagian. Bagian itu dapat berupa ciri-ciri. Strategi deduktif dapat digunakan dalam 
mengajarkan konsep, baik konkrit maupun konsep terdefinisi. 
Strategi pembelajaran induktif materi diolah dari yang khusus (sifat, ciri, 
atribut) ke yang umum, generalisasi atau rumusan. Strategi induktif dapat 
digunakan dalam mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun terdefinisi. 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah bahan atau materi pelajaran diolah 
oleh guru. Dengan strategi ekspositori guru yang mencari dan mengolah bahan 
pelajaran, yang kemudian menyampaikannya kepada siswa. Strategi ini dapat 
digunakan dalam mengajarkan berbagai materi pelajaran kecuali yang sifatnya 
pemecahan masalah. 
Strategi pembelajaran heuristic adalah bahan atau materi pelajaran diolah 
oleh siswa. Siswa yang aktif mencari dan mengolah bahan pelajaran, guru sebagai 
fasilitator memberikan dorongan dan arahan, strategi ini dapat mengajarkan 
berbagai materi pelajaran termasuk pemecahan masalah. 
Strategi pembelajaran Inkuiri adalah proses untuk memperoleh dan 
mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna 
mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau 
rumusan masalah tanpa bimbingan guru sebelumnya agar siswa mampu berpikir 
kritis dan logis 

11. Jawaban A. Penilaian kinerja 

Pembahasan  
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Hakikat Penilaian Otentik 
Penilaian otentik adalah merupakan salah satu bentuk penilaian hasil belajar 

peserta didik yang didasarkan atas kemampuannya menerapkan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan yang nyata di sekitarnya. Makna 

otentik adalah kondisi yang sesungguhnya berkaitan dengan kemampuan peserta 

didik. Dalam kaitan ini, peserta didik dilibatkan secara aktif dan realisitis dalam 

menilai kemampuan atau prestasi mereka sendiri. Dengan demikian, pada 

penilaian otentik lebih ditekankan pada proses belajar yang disesuaikan dengan 

situasi dan keadaan sebenarnya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Pada penilaian otentik, peserta didik diarahkan untuk melakukan sesuatu dan 

bukan sekedar hanya mengetahui sesuatu, disesuaikan dengan kompetensi mata 

pelajaran yang diajarkan. Di samping itu, pada penilaian otentik, penilaian hasil 

belajar peserta didik tidak hanya difokuskan pada aspek kognitif, tetapi juga pada 

aspek afektif dan psikomotorik.  

Dibandingkan dengan penilaian tradisonal yang selama ini banyak dilakukan oleh 
peendidik, penilaian otentik lebih dapat menunjukkan hasil belajar yang 
komprehensip. Beberpa kelebihan penilaian otentik antara lain:  

 Peserta didik diminta untuk menunjukkan kemampuan melakukan tugas yang 
lebih kompleks yang mewakili aplikasi yang lebih bermakna dalam dunia 
nyata. 

 Peserta didik diminta untuk menganalisis, mensintesis, dan menerapkan apa 
yang telah mereka pelajari.  

 Peserta didik untuk memilih dan mengonstruksi jawaban yang menunjukkan 
kemampuannya. 

 Peserta didik diminta untuk membuktikan kemampuannya secara langsung 
melalui aplikasi dan konstruksi pengetahuan yang dimilikinya. 
Dilihat dari sifat dan proses pelaksanaannya, penilaian otentik sering 

disamakan artinya dengan beberapa istilah dalam penilaian, yaitu penilaian 

berbasis kinerja, penilaian langsung, dan penilaian alternatif. Penilaian otentik 

diseebut juga sebagai penilaian berbasis kinerja karena peserta didik diminta 

untuk melakukan tugas-tugas belajar yang bermakna. Penilaian otentik disebut 

juga sebagai penilaian langsung karena mampu memberikan bukti secara 

langsung dan aplikasi bermakna dari pengetahuan dan keterampilan. Penilaian 

otentik disebut juga dengan istilah penilaian alternatif karena penilaian otentik 

merupakan suatu alternatif bagi penilaian tradisional.Jadi dapat dikatakan bahwa 

penilaian otentik merupakan penilaian yang menyeluruh  berkaitan dengan 

kompetensi dalam belajar,  baik dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan maupun 

psikomotor. Di samping itu, penilaian otentik lebih mengutamakan proses 

daripada hasil pembelajaran dan lebih menekankan praktek daripada teori yang 

diterima di kelas, yang kesemuanya dilakukan sesuai dengan kondisi yang nyata 

di lapangan. 

Prinsip dasar penilaian otentik dalam pembelajaran adalah peserta didik harus 

dapat mendemonstrasikan atau melakukan apa yang mereka ketahui. Penilaian 

otentik perlu dilakukan karena beberapa hal, yaitu  

a. Penilaian otentik merupakan penilaian secara langsung terhadap kemampuan 

dan kompetensi peserta didik. 
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b. Ppenilaian otentik memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

mengkonstruksikan hasil pembelajaran.  

c. penilaian otentik mengintegrasikan kegiatan belajar, mengajar, dan penilaian. 

d. penilaian otentik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mendemonstrasikan kemampuannya yang beragam. 

Sasaran penilaian pada aspek sikap adalah sebagai berikut: 

Menerima (receiving) adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan 

(stimulus) dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, 

gejala dan lain-lain. Beberapa contoh kata kerja operasional adalah memilih, 

mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, meminati. 

Menanggapi (responding) adalah kemampuan seseorang untuk mengikut 

sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi 

terhadapnya. Beberapa contoh kata kerja operasional adalah menjawab, 

membantu, mengajukan, mengompromikan, menyenangi, menyambut, 

menampilkan, mendukung, menyetujui, menampilkan, mepalorkan, mengatakan, 

menolak.  

Menilai (valuing) adalah kemampuan seseorang untuk menghargaiatau menilai 

sesuatu. Beberapa contoh kata kerja operasional adalah mengasumsikan, 

meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memprakarsai, mengimani, 

mengundang, menggabungkan, memperjelas, mengusulkan, menekankan, 

menyumbang. 

Mengelola/mengatur  (organization) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengatur atau mengelola perbedaan nilai menjadi nilai baru yang universal. 

Beberapa contoh kata kerja operasional adalah mengubah, menata, 

mengklasifikasi, mengkombinasikan, mempertahankan, membangun, membentuk 

pendapat, memadukan, mengelola, mengorganisasi, menegosiasi, merembuk. 

Menghayati (characterization) adalah kemampuan seseorang untuk memiliki 

sistem nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya dalam waktu yang cukup lama 

dan menjadi suatu pilosofi hidup yang mapan. Beberapa contoh kata kerja 

operasional adalah mengubah perilaku, barakhlak mulia, mempengaruhi, 

mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, menunjukkan, membuktikan, 

memecahkan 

Karakteristik Penilaian Otentik 

Peniaian otentik memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan penilaian 

tradisional. Beberapa karakteristik tersebut adalah:  

a. Penilaian otentik dapat digunakan untuk keperluan penilaian yang bersifat 

formatif atau sumatif.  

b. Penilaian otentik tidak digunakan semata untuk pengetahuan saja tetapi juga 

menyangkut aspek sikap dan kinerja. 

c. Penilaian otentik dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga dapat 

mengukur perkembangan kemampuan peserta didik. 

d. Penilaian otentik dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk pengembangan 

kompetensi pesertadidik secara komprehensif. 

Pada pelaksanaan penilaian otentik dalam pembelajaran peserta didik diminta 
mendemonstrasikan atau melakukan apa yang mereka ketahui. Oleh karena itu, 
penilaian otentik menjadi penting untuk dilakukan oleh pendidik karena beberapa 
hal, yaitu 
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a. Penilaian otentik merupakan penilaian secara langsung terhadap kemampuan 
dan kompetensi peserta didik.  

b. Penilaian otentik memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 
mengkonstruksikan hasil pembelajaran. 

c. Penilaian otentik mengintegrasikan kegiatan belajar, mengajar, dan penilaian.  
d. Penilaian otentik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mendemonstrasikan kemampuannya yang beragam. 

Model Penilaian Otentik 
Model penilaian yang dapat dikembangkan untuk kegiatan penilaian otentik 

antara lain penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian diri, 

penilaian antar teman, jurnal, penilaian tertulis, eksperimen atau demonstrasi, 

pertanyaan terbuka, pengamatan, menceriakan kembali teks, dan menulis sampel 

teks. .  

a. Penilaian Kinerja  
Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja (performance 

assessment). Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan 

belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian 

kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu 

dengan maksud agar peerta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan 

yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar 

pada penilaian kinerja ini antara lain: daftar cek (check list), catatan 

anekdot/narasi, skala penilaian (rating scale). 

b. Penilaian Proyek 

Penilaian proyek (project assessment) adalah bentuk penilaian yang diujudkan 

dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik  secara berkelompok. 

Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar  yang harus 

diselesaikan oleh peserta didik dalam  periode/waktu tertentu. Penilaian proyek 

dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan 

untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang 

dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek pendidik 

dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam 

hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai 

dengan pemaknaan atau penyimpulan.  

c. Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan 

pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran 

dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan 

disusun secara sistematis dan terogansir. Proses penilaian portofolio dilakukan 

secara bersama antara antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk 

menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut 

diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi 

dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan hal-

hal seperti  berikutini, yaitu: kesesuaian,saling percaya antara pendidik dan 

peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan, 

milik bersama antara pendidik guru dan peserta didik, penilaian proses dan hasil. 
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d. Jurnal 

Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta 

didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat 

digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan 

dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu 

pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan 

masalah atau topik tertentu atau berbagai macam catatan dan komentar yang 

dibuat siswa.Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk 

menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses 

pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa 

tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses 

pembelajaran di kelas. 

e. Penilaian Tertulis 

Penilaian tertulis mensuplai jawaban isian atau melengkapi, jawaban singkat 
atau pendek dan uraian. Penilaian tertulis yang termasuk dalam model penilaian 
otentik adalah penilaian yang berbentuk uraian atau esai yang menuntut peserta 
didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, 
menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan sebagainya atas materi yang telah 
dipelajari. Penilaian ini sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu 
menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik.Dalam 
menyusun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal seperti 
kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum, konstruksisoal atau pertanyaan 
harus jelas dan tegas, dan bahasa yang digunakan  tidak menimbulkan penafsiran 
ganda. 

f. Penilaian Diri  

Penilaian diri (self assessment) adalah suatu teknik penilaian di mana peserta 

didik  diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat 

pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dalam 

proses penilaian diri, bukan berarti tugas pendidik untuk menilai dilimpahkan 

kepada peserta didik semata dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. 

Dengan penilaian diri, diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian 

yang telah dilakukan pendidik.  

Untuk melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu 

memperhatikan hal-halseperti: menentukan terlebih dahulu kompetensi atau 

aspek apa yang akan dinilai; langkah berikutnya menentukan criteria penilaian 

yang akan digunakan; merancang format penilaian yang akan digunakan seperti 

pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian; peserta didik diminta 

untuk melakukan penilaian diri; pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara 

acak, untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri 

secara cermat dan objektif; dan pendidik menyampaikan umpan balik kepada 

peserta didik yang didasarkan pada hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian 

yang diambil secara acak.  

g. Penilaian Antarteman  

Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 
peseta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapain kompetensi, 
sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. Penilaian ini dapat dilakukan secara 
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berkelompok untuk mendapatkan informasi sekitar kompetensi peserta didik 
dalam kelompok. Informasi inidapat dijadikan sebagai bahan menentukan 
pencapaian hasil belajar peserta didik.  

h. Pertanyaan Terbuka  
Ppenilaian otentik juga dilakukan dengan cara meminta peserta didik 

membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Penilaian ini 
lebih difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi 
daripada seberapa banyak peserta didik memanggil kembali apa yang telah 
diajarkan. Pertanyaan terbuka tesebut harus dibatasi supaya jawabannya tidak 
terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuannya. 

i. Menceritakan Kembali Teks atau Cerita  
Menceritakan kembali teks atau cerita merupakan model penilaian otentik 

yang meminta peserta didik membaca atau mendengarkan suatu teks kemudian 
menceritakan kembali ide pokok atau bagian yang dipilihnya. Penilaian model ini 
dimaksudkan untuk mengetahui keampuan peserta didik dalam mengungkapkan 
kembali apa yang sudah dibaca tidak sebatas pada apa yang didengar.  

j. Menulis Sampel Teks  
Menulis sampel teks adalah bentuk penilaian yang meminta peserta didik 

untuk menulis teks narasi, ekspositori, persuasi, atau kombinasi berbeda dari teks-
teks tersebut.  Penggunaan model penilaian ini disarankan menggunakan rubrik 
yang dapat menilai secara analitis dan menyeluruh dalam ranah penulisan, seperti 
kosakata, komposisi, gaya bahasa, konstruksi kalimat, dan proses penulisan.  

k. Ekperimen atau Demonstrasi  
Pada penilaian melalui eksperimen atau demonstrasi peserta didik diminta 

melakukan eksperimen dengan bahan sebenarnya atau mengilustrasikan 
bagaimana sesuatu bekerja.  Peserta didik dapat dinilai dengan menggunakan 
rubrik berdasarkan semua aspek yang dilakukan sesuai dengan karakteristik 
materi yang dieksprimenkan.  

l. Pengamatan 
Pada penilaian dengan pengamatan pendidik mengamati perhatian peserta 

didik dalam mengerjakan tugas, responnya terhadap berbagai jenis tugas, atau 
interaksi dengan peserta didik lain ketika sedang bekerja kelompok. Pengamatan 
dapat dilakukan dalam pembelajaran secara spontan maupun dengan 
perencanaan sebelumnya.  

12. Jawaban B Uraian  

Pembahasan 

Soal Tes Objektif 

a) Bentuk Soal Pilihan Ganda 

Tes bentuk pilihan ganda merupakan jenis tes yang paling banyak digunakan. 

Soal pilihan ganda adalah soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa 

kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Butir soal ini memiliki alternative 

jawaban lebih dari dua. Umumnya alternative jawabannya 4 (empat) atau 5 

(lima). Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal (stem) dan pilihan jawaban 

(option). Pokok soal memuat masalah atau materi atau kemampuan yang 

akan diukur atau ditanyakan kepada peserta tes. Pilihan jawaban terdiri atas 

kunci jawaban dan pengecoh (distractor) yang berhubungan dengan materi 

yang diukur atau ditanyakan.  
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b) Bentuk Soal Benar Salah 

Bentuk soal ini menuntut peserta didik (peserta tes) untuk memilih dua ke 

mungkinan jawaban. Bentuk kemungkinan jawaban yang sering digunakan 

adalah “Benar dan Salah” atau “Ya dan Tidak”. Peserta tes diminta untuk 

memilih jawaban benar atau salah untuk pernyataan yang disajikan. 

c) Bentuk Soal Menjodohkan 

Bentuk soal menjodohkan terdiri dari dua kelompok pernyataan. Kelompok 

pertama ditulis pada lajur sebelah kiri, biasanya merupakan pernyataan soal 

atau pernyataan stimulus. Kelompok kedua ditulis pada lajur sebelah kanan, 

biasanya merupakan pernyataan jawaban atau pernyataan respon. Peserta tes 

diminta untuk menjodohkan atau memilih pasangan yang tepat bagi 

pernyataan yang ditulis pada lajur sebelah kiri di antara pernyataan yang 

ditulis pada lajur sebelah kanan. 

Dalam menyusun soal bentuk menjodohkan terdapat kaidah penulisan yang 

harus diperhatikan yaitu: menuliskan seluruh pernyataan dalan lajur kiri 

maupun kanan dengan materi sejenis; pernyataan jawaban lebih banyak dari 

pernyataan soal;  menyusun jawaban yang berbentuk angka secara berurutan 

dari besar ke kecil atau sebaliknya; dan menuliskan petunjuk mengerjakan tes 

yang jelas dan mudah dipahami.  

d) Bentuk tes uraian 

Siswa dituntut untuk menguraikan jawaban dengan kata-kata sendiri 

e) Bentuk Skala penilaian 

Mengukur sikap dan persepsi responden terhadapa fenomena lingkungan  

f) Bentuk Lisan  

Tes soal dan jawaban menggunakan Bahasa lisan. 

13. Jawaban D 

Pembahasan  

Penilaian Kinerja  
Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja (performance 
assessment). Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan 
belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian 
kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu 
dengan maksud agar peerta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan 
yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar 
pada penilaian kinerja ini antara lain: daftar cek (check list), catatan 
anekdot/narasi, skala penilaian (rating scale). 
Penilaian Proyek 
Penilaian proyek (project assessment) adalah bentuk penilaian yang diujudkan 
dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. 
Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus 
diselesaikan oleh peserta didik dalam periode/waktu tertentu. Penilaian proyek 
dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan 
untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang 
dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek pendidik 
dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta 
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didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi 
atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan.  
Penilaian Portofolio 
Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada 
sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam 
kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan 
disusun secara sistematis dan terogansir. Proses penilaian portofolio dilakukan 
secara bersama antara antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk 
menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut 
diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi 
dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan hal-hal 
seperti  berikut ini, yaitu: kesesuaian,saling percaya antara pendidik dan peserta 
didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan, milik 
bersama antara pendidik guru dan peserta didik, penilaian proses dan hasil. 
Jurnal 
Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta 
didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat 
digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan 
dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu 
pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan 
masalah atau topik tertentu atau berbagai macam catatan dan komentar yang 
dibuat siswa.Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik  untuk 
menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses 
pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa 
tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses 
pembelajaran di kelas. 
Penilaian Tertulis 
Penilaian tertulis mensuplai jawaban isian atau melengkapi, jawaban singkat atau 
pendek dan uraian. Penilaian tertulis yang termasuk dalam model penilaian otentik 
adalah penilaian yang berbentuk uraian atau esai yang menuntut peserta didik 
mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, 
mensintesis, mengevaluasi dan sebagainya atas materi yang telah dipelajari. 
Penilaian ini sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu 
menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. 
Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal 
seperti kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum, konstruksisoal atau 
pertanyaan harus jelas dan tegas, dan bahasa yang digunakan tidak menimbulkan 
penafsiran ganda. 
dan pendidik menyampaikan umpan balik kepada peserta didik yang didasarkan 
pada hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak.  
Penilaian Antarteman  
Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 
peseta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapain kompetensi, 
sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. Penilaian ini dapat dilakukan secara 
berkelompok untuk mendapatkan informasi sekitar kompetensi peserta didik 
dalam kelompok. Informasi inidapat dijadikan sebagai bahan menentukan 
pencapaian hasil belajar peserta didik.  
Pertanyaan Terbuka  
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Penilaian otentik juga dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca 
materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Penilaian ini lebih 
difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada 
seberapa banyak peserta didik memanggil kembali apa yang telah diajarkan. 
Pertanyaan terbuka tesebut harus dibatasi supaya jawabannya tidak terlalu luas 
dan bermakna sesuai dengan tujuannya. 

14. Jawaban D 
Pembahasan  
Analisis Kualias Tes Bentuk Objektif Secara Empiris 
Analisis karakteristik butir soal mencakup analisis parameter kuantitatif dan 
kualitatif butir soal. Parameter kuantitatif berkaitan dengan analisis butir soal 
berdasarkan atas tingkat kesukaran, daya beda, dan keberfungsian alternative 
pilihan jawaban. Parameter kualitatif berkaitan dengan analisis butir soal 
berdasarkan atas pertimbangan ahli (expert judgement). 
1). Tingkat Kesukaran 
Seperti telah Anda pelajari pada modul sebelumnya, tingkat kesukaran adalah 
angka yang menunjukkan besarnya proporsi peserta tes yang menjawab betul 
pada suatu butir. Rentang angka ini adalah 0,00 sampai 1,00. Jika suatu butir soal 
memiliki tingkat kesukaran 0,00 berarti tidak ada peserta tes yang menjawab butir 
soal tersebut dengan benar. Dengan kata lain butir soal terlalu sukar. Sebaliknya, 
jika butir soal memiliki tingkatkesukaran 1,00 berarti semua peserta tes dapat 
menjawab butir soal dengan benar. Dengan kata lain, butir soal terlalu mudah. 
Rentang tingkat kesukaran yang dapat digunakan sebagai kriteria adalah: lebih 
kecil dari 3,00 masuk kategori sukar, antara 0,30 – 0,80 termasuk cukup/sedang, 
dan lebih besar dari 0,80 termasuk mudah. 
2). Daya Beda 
Daya beda butir soal adalah indeks yang menggambarkan tingkat kemampuan 
suatu butir soal untuk membedakan kelompok yang pandai dari kelompok yang 
kurang pandai. Interpretasi daya beda selalu dikaitkan dengan kelompok peserta 
tes. Artinya, suatu daya beda butir soal yang dianalisis berdasarkan data 
kelompok tertentu belum tentu dapat berlaku pada kelompok yang lain. 
Interpretasi daya beda butir soal untuk peserta tes kelas bias berbeda dengan 
interpretasi daya beda kelas B untuk mata pelajaran yang sama. Hal ini sangat 
tergantung pada kemampuan masingmasing kelompok. Penjelasan lebih lanjut 
mengenai daya beda juga sudah Anda pelajari pada modul sebelumnya. 
3). Keberfungsian Alternatif Pilihan Jawaban 
Dalam tes hasil belajar berbentuk objektif dengan model pilihan ganda, umumnya 
memiliki (4) empat atau (5) lima alternatif pilihan jawaban dimana salah satu 
alternatif jawabannya adalah jawaban yang benar (kunci jawaban). Alternatif 
pilihan jawaban yang salah sering disebut dengan istilah pengecoh (distractor). 
Alternatif pilihan jawaban dalam suatu butir soal dikatakan berfungsi jika semua 
pilihan jawaban tersebut dipilih oleh peserta tes dengan kondisi dimana jawaban 
yang benar lebih dipilih dari pada alternatip pilihan jawaban yang lain. Pengecoh 
berfungsi jika paling sedikit 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. 
4). Omit 
Omit adalah proporsi peserta tes yang tidak menjawab pada semua alternatif 
jawaban. Butir soal yang baik jika omit paling banyak 10% dari peserta tes. 
5). Validitas 
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Soal tes bentuk objektif dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila tes 
tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan 
akurat sesuai dengan maksud dikenakannya pengukuran tersebut. Konsep 
validitas juga terkait dengan  kecermatan pengukuran, yaitu kemampuan untuk 
mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil sekalipun yang ada dalam atribut yang 
diukurnya. Secara empiris, suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila 
memenuhi dua criteria, yaitu: (a). instrumen tersebut harus mengukur konsep 
atau variable yang diharapkan hendak diukur dan harus tidak mengukur konsep 
atau variable lain yang tidak diharapkan untuk diukur, dan (b). instrumen tersebut 
dapat memprediksi perilaku yang lain yang berhubugan dengan variabel yang 
diukur. Analisis validitas dapat dilakukan pada dua kawasan yaitu analisis untuk 
keseluruhan isi instrumen dan analisis untuk masing-masing butir soal atau tes. 
6). Reliabilitas 
Reliabilitas adalah indeks yang menggambarkan sejauhmana suatu instrumen 
dapat diandalkan. Analisis reliabilitas selalu dikaitkan dengan konsistensi 
pengukuran, yaitu bagaimana hasil pengukuran tetap (konstan) dari satu 
pengukuran kepengukuran yang lain. Untuk lebih memahami makna reliabilitas 
dapat didekati dengan memperhatikan tiga aspek yang terkait dengan alat ukur, 
yaitu: kemantapan, ketepatan, dan homogenitas. Kemantapan merujuk pada hasil 
pengukuran yang sama pada pengukuran berulang-ulang dalam kondisi yang 
sama. Ketepatan merujuk pada istilah tepat dan benar dalam mengukur dari 
sesuatu yang diukur. Artinya, instrumen tersebut memiliki pernyataan-pernyataan 
yang jelas, mudah dimengerti, dan detail. Homogenitas merujuk pada tingkat 
keterkaitan yang erat antar unsur-unsurnya. 

15. Jawaban B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya 
rendah 
Pembahasan  
Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan 
perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan pada tugas 
tertentu. Di samping itu hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat 
keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Berdasarkan analisis hasil 
penilaian, dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh 
pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. 
Oleh sebab itu hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung 
kepada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta 
didik (assessment as learning), pendidik (assessment for learning), dan satuan 
pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung (melalui penilaian 
harian/pengamatan harian) maupun setelah beberapa kali program pembelajaran 
(Penilaian Tengah Semester), atau setelah selesai program pembelajaran selama 
satu semester. 
Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai 
kriteria ketuntasan minimal (KKM)/Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) dan peserta 
didik yang belum mencapai KKM perlu ditindaklanjuti dengan program 
pembelajaran remedial dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah 
melampaui KKM. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk 
mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan 
dalam rapor. Pendidik perlu melakukan pengkajian terhadap KKM/ KBM 
khususnya bagi siswa yang belum memenuhi ketuntasan dengan 
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melihat kompleksitas, Intek siswa (kemampuan awal) dan kondisi 
satpen. 
Hasil penilaian merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta didik 
selama melakukan kegiatan belajar. Dengan melihat hasil akhir beserta 
keterangan yang ada peserta didik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan 
dirinya sehingga dia dapat memperbaiki sikap dalam pembelajaran selanjutnya. 
Bagi pendidik, hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan cerminan 
prestasi dan kondisi yang dapat dicapainya dalam mengimplementasikan program 
pembelajaran yang sudah dirancang di dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik 
menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran yang disusunnya 
sekaligus mencari upaya untuk meningkatkan keprofesionalannya.   
Selain itu, pendidik bertanggung jawab pula untuk memperbaiki prestasi peserta 
didik yang belum berhasil melalui program perbaikan/remediasi. Bagi peserta didik 
yang sudah mencapai batas maksimum, pendidik dapat memberi program 
pengayaan dengan tujuan mengembangkan prestasinya. Hal yang tidak boleh 
dilupakan dalam pemanfaatan hasil penilaian peserta didik adalah untuk 
menyusun laporan hasil penilaian sebagai fungsí administrasi.    
Pada prinsipnya nilai akhir suatu mata pelajaran adalah gabungan dari seluruh 
pencapaian KD yang ditargetkan. Dengan demikian, pendidik harus membuat 
tabel spesifikasi yang memuat macam KD dan pencapaian hasil setiap KD, 
termasuk aspek yang dinilai dalam setiap KD. Pendidik juga harus membuat 
pembobotan atas dasar hasil yang diperoleh sesuai dengan jenis penilaian yang 
dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa yang lebih penting adalah penilaian harus 
terbuka dalam arti bahwa peserta didik sejak awal sudah memahami bagaimana 
pendidik dalam menilai keberhasilan belajarnya. 
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SOAL TRY OUT PEDAGOGIK, KEPRIBADIAN DAN SOSIAL 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 
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C. Saat waktu tertentu saya mau meluangkan waktu untuk membantu 

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 
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B. Bersikap pasif karena hal tersebut bukan tanggung jawab saya 

C. Mengusulkan pembagian pembahasan dalam kelompok kecil 

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 
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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?” 

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  
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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 

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 Cadalah 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  
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25.  

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 
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didik dalam pembelajaran diklas. Apa yang anda lakukan dalam mengatasi 

keterbatasan disekolah tersebut.... 

A. Mendiskusikan permassalahn tersebut dengan kepala sekolah  

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  
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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? 

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 
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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  

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... 
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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 

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 
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D. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi personal 

E. Kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi 

kepribadian 

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 
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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 

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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I. Undang-undang, PP, Kcpres, Permcn, parcla, tlan Kcputusln llupati.

l .  t l t j  No' l3 th. 1950 tcttt i t t tg l 'erttbuttukurt i lcturcth-cltructl ' t  kultultutut t lulctrr
lingkungan propinsi Jawa lbngah.

?., Undang-unilang tentang pokok-pokok kcpeguwaian,
ct. UU No. tl th. 1974
b. ULt No. 43 rh. 1999

3. IJU No. 22 tlt. l9()9 tentang pemerintcthan Dqercrlt.

4. UU Nomor' 20 tahun 2003 tentan g Sistem Pencliclikun Nusic'nul.

5. 'JU No, r+ti,irr,,i?O%3,"n,* gGuru adart l)oscn.
6. PP No. l0 th. 1979 tentang Penilaian pekeruiaan pNS. ;,

7 . PI '  No. I 5 th. 1979 tcntang DIIK trNS.

8. PP No. 2B th. 1990 tenran   g Diklas. t

g. l)l' Nortrttr -19 titlturt 1992 tctttung l)r:t'tut ,tcrtu Mu:syurukut dulutrt I-,etuliclikurt

Nt t .y i r t r r t t l .

10. PP l9 tt thrtn 2005 tcntangSaluntlur Nusicttrul I)cndidi irctn.

I  L  
' l  

u r r j r r r rg t i r r r  I e r r i r g i r  kcpc r r t l i r l i k i r n  t l i i i t t r r  t l l r l i r r r r  :
e .  Kcprcs No.2J th .  1995

.  b .  Keprcs  No .  l 0 l  t h .200 l
(:. Kcpres No. I I th.2002
d. Keplcs lrl<1.   3 th. 2003

12. Kcpntenrl iknar;
( t .  No.0 l l lU12)OZ tc t r t t t r rg pat tghul t t t t ts t tn  l lb tu, / l i l t tu t t t ts  SD/SDl , l . l i tk t r t  [ ,1
b. No. 0l2lul2C02 tcntang Si.\tem pcniluiun SD/SDl.lltclun ]vll
c. No. 044/tJ/2002 tentang Dewtn Pendidikan dun X'omite sekctlult
(/. No. I25/U/.',002 tentang Kalentter fandidikan dan.iumlah jem belc,iur eJbkti/

sekoluh
c. Ntr. 0071',112003 tetttuttg Sistam drrn ntakani,snte l 'erencunaurr

'l'uhwtun DeSdiknu:;.

/ :  No. 034/tJ/2003 tentangGuru lJantu

13. Keprrrerrdikbud trr!L_0i01l21993 tentang Kurikulunt Pendidikn'n Dasur.

14. Kepmendikbrrd N,r. 0251C,11995 tentang ,lttknis Pelaks ,lubutan Fungsional Guruadun
Angku  K rc t l i t .

t l r r r , ! , , r  \ r , '
15. Permcn No. 22 talrun 2006 tentang Stunttur Isi Ilntuk.Jtttttan l'cndiclikan Dasar dan

Menengult.

16. Pcrrncn Ntr. 23 
tflf;1,;r 

2(XXr tcrrrtunll S/crrrlrrrr  Kontltclcttsi lulusan lJrtluk Sttittan
l'enclidi ktut | )u,utr ilun lvlurt: ttguh.

l ' t .  I)crnrcn No. ?rl t lrhurr 200(r tentnrrg l 'alukstmuon,\Kl, rhn Stundur Isi (Permen No. 22
dnn ,?3 lultttrt 201)h)
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II.

, 18. .UU,N o 14 2005 tentang Gunt cJun Dosen
?

Ku.{k.ulgf Ti irgkat Satuan Pcndidikan (KTSI))

( ib,) " ' [ ,anclasar't  hukunr KTSp adatah:' \<- ' / /  \ ' tu. '  :  U[-J rrornor ]20 tahun 2003 tcntarrg Siscl i l tnus.
6.. ,  I)P l9 ralru' 2005 tentang Satarrdar Nasional Pendidikan
c'., . , '  . l )crrt l()r) N(),22 t i t l i trrr 2r)0(r tcrrt lr tg,\ l t tndur !. t i  ( lnlt tk f iult turt lrcnelidikttt t  l) t t , ;rt t .
' ( ] '  ckt t t '  M<:nanguh.

r/., 
' 
Pc.r'nrcn No. 23 tahun 2006 tcntang Stundar

, I\ndidikun Dasar dan Menengah,
c. ' 

' l)ermen 
No. 24 tahun 2006 tentans

?()06

20, J)engcrt, ian kurikulunt rncnurut Ul) 20/2003 cJan I>It l9/2005 adalah.,. seperantrlkat
rencuna clutt ltengulurun mcngenui tuiuun, i.s'i, dun bahan pelujaran sena cctra yang
digunukun sahtt.gtti pctlontun penl,elcnggctrcrun kegiattn pembelajaran uniuk
mc ttc rt l tu i  I  t  r i  t  t t t  rt  1t c nl i  di km I t ,  r l  a n ! t t .

K ' l 'SI '  s i r rgk i r t i r r rrr d i r i  A l r i , ( r t l t tn t ' l ' i r tgkt t l  , \ ' t t t t r t tn  l ,anc l id ikun.

St ; r r r r l iii r r  s i  c l r r I r r r r r  K ' l ' l i l ,  r l ikcnrh i rngkun o lch.  t ) , \Nt ,

Ka rak tc r i s t i k  K ' l 'S l ,  an tnn t  l l i r r :
( t .  y ta t t t l t c ' t  i t t r t  t t l t t t t r t r t t i  l r t r t . r  ka l t t t d t t . s ' aku l t t l t  t l t t t t . t t t l t r t t t i ' l t t , n t l i t l i k t t t .
h . .  i ' t t t ' l i ,s ' i1 t t t , t i  n t t t .v .1t11y4f111l  t l t tn  t t r t tn ,q t t tu . l , t t t tg , l i t tg , ! : i .
c. Kaltemintpin(tn y(rn'K tlcntokrttt i,s, t lutt ltt.rtf 'a.t ittnul
t l . ' [ ' c u t r t  A a r i t t  . y , t t t t g  k o n t l t t t k  t l t t t t  ! t ' ( u r . \ ' l ) t r t ' ( t t r .

Kon rponc 'n  K ' l ' l j  l '  i r r r t l r n r  l l r i  r r :
u. l/ i .t ' i  t l ttn l. l i ,t ' i

h . ' l ' u j t t t t t t  l ' c t u l i d i kun  S t t l t t t t n  l ' u ru : l i d i k t t t r

c'. l l4en1'tt.s'tttt Kulantlar Irtntl i t l ikutt
d .  , l l r t t k t ru '  / r f r r t t t t t n  A7 : \ ' / ' .  

o

cr .  , \ ' i lu l t  t r . t '

l . '  l l  I ' I '

ivlr:kanisntc pctlyususnan K'l'Sl']: ltcnthcntukun tim kcr.jct, pcnylt,\unun clruli, clun rcvi,si
clan ./inalis'cr.s'i.

Dokunren KTSP SD dinyatakan berlakr-r oleh kepalu sekctlah serta dike'aht,i olelt
kontile sako!ul't dun dipgt.s ktlhuputen/kolct ycrng berlnng4gut't14 .jrtu,ttb li biduttg
p a n t l i t { i k t t n  t  ' t ; 1 r ' t ' ' i 3  \ \ {

1y  r ,1 , , r  r / ' l  \ t  , f t ,1 ,  
\ "  \  - ' \  "  /  -

/ l

Dtl i<umen K'l 'SP di(brrnat clarr dikemas clalnnr t ign buku uti lnln yt i tu:
u. lJuku I, i'ctuttjuk Urnrtm (Visi tlun A4i:;i';aktluh, tujuun pcruliclikun lingkul sctluutt

pendiclikcut, kalendar penclidikun, slruklur muul.on K?'SP).
b, Iluku ll, Siluhus clan RI'P
c. lJirkr M, l)adotrtun Pettilqitut pctt(t'tjuk ltaluk.sutrrtun paniluiun, huik fro5e:;,

prose clur moupu n m c kunisme pe n i I u i an).

28. K' l 'Sl) di l<cnttrungkan olch s'tkt lult  t lun ktnt!ta sakoluh hcrpcdonrun 1rutlrt  Slondur i .s' i
rlun lttlu;;ettl s(:rlu puneluun pcnyu.\utlun kn'ilutlunl yet1g, diltuul olah BSNI'

Kontltetensi lulu:san Untuk Satuan

Pelal<sanaan Permen No. 22 dan 23 tahun

2 t .

22.

a , l
L + .

25.

26.

27.
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Menghasilkan rengana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru
makin nrenyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya
program-program sekolah.
Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan bdru di semua
I  cvc l .

I00. M[]S 
" ' ingkrrt i r rr  c lrrr i  A' luntt l t , r t t t 'n lJu'hus' is Sckolr th.  +

l0 l .  l . i l i  Sk i l l  u l r ru  'Kcc : rkupnn l l i t l t rp 'u r l i r lu l r  kcu tkuput t  ) ,ung d in i l i k i  scscorang un tuk
hanttti tttt'ttglutt&t1ti Jnth/crtut hiittlt thtrt *chiclulxtn dang,ut't vt'ul'ur tury)u rilarusct
tarlckun, kemtulkttt .\ '(curu pntuhti/' tlun krcutif' mancuri :;crla menemukan solusi
s:c h i ntr4gtttt n( t n I n m t ngu l ct:t i tt.t:t t,

102. Bqgan l . i l 'c  Ski l l

Porsonal  Skl l l

Self Awareness

LlfESklfl

\
Tlr lnklng Ski l l

Soc la l  Sk i l l

Acadenric Skill

Vocational Skill

103. Scl/',Arvura,tc.\s S?i// ((kccuktrpan potcrrsi rliri)
ct. Kesacllrran sebagli rnakhluk' l"uhan.
b. Kesadaran akan eksistcnsi rliri.
c. Kesadaran akan potensi diri.

104. Thinking Skill ((kecakapan bcrpikir)
a. Kccakapan menggali informasi.
b. Kecakapan mengolah inl'ormasi.
c. Kr:ctakap:trr nrcngambilll crpultt.san.
d, Kccakaparrmcmcsahkanmastrlalt .

105. Socicr I Skill (kecakapan sosisal)
a. Kccakapun kotnunikasiii l san.
h. Kecakapan komunikasi tcrtulis.
c. Kecakapanbekerjasama.

lQ6. tlcuclemik Skill (kecakapan rrkaclemik)
s. Kccitkitplttt lncngiclctrtil'ikirsi vlriutrcl.
h .  Kccakapiurrncnghubungkanvar iabc l .
( ' .  Kccrt l ir t lxut t t tcrttrt t t tskllltttn ipottrsis.
c l .  Kcc i t k l r l r l t t t  t t t c l i t k$ i t t t i t k t t t t  pc t t r : l i t i n t r .

f

, G e n e r a l

, . / '  L i fe sklr t

\ Specific
Li fe Skl l l

t0
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-,/

Lati luur Soll
P;ililtltrlt p, l), L', rtluu rl urtluh jun,rthntt.y,attg hcnilr, lcttgnn rttcttthari tnnrla silong (X) parto
le m h h r jit n, u b u rt .y tt tt g k, I tt lt I t, r:s a il i tt !

133. tJs.rhrt saclur t l i r t t  Lcrcncanil untuk mcwuiuclkan suasana bela.iar dan proses
I pcrf i l lcl l i i tr irrt  lgirr pcscrt ir i l i t l ik scclnr lkt i l '  nrcrrgcnrl lungkan potcnsi cl ir inya untult

t t tr. : t j t i l iki  kck urrt i t tr spi l i t i  kcugurr)a'!rn, l)cngcrrclal inn cl ir i ,  kcpriaadian, .kcccrdasan,

1 aklt l i tk nrul ia, scrta ketcrampilan yang di":r ' lukan dir inya, masyarakat, bangsa dair

.  .negara d iscbut  . . . .
'  

a, pcrrgaj arl ir
.  b .  Pcnd id i ka r r

134.  Undang-undannng onlor  20 tahun 2003 nrcr  : tur  tcntang . . . .
2 u Peningkatan mutu pcndit l ikan c. Si.,rcm lrendicl ikan Nasional

b. Standar l)cndidikarr Narsional r l .  Scrt i l lkasi Cunr dalanr Jabatan

I35. Mcngcntbangkart kctttantpuurr dtrr rncnrt, rtuk watak scrta peradaban bangsa yang
3 bermartabat dahrm rangka nrcnccrdlskan I ,r iclupan bangsa merupakan ... .

a. Stratcgi l)cndidikan Nasional c. 1'ujuan Pendidikan Nasional
b. Visi I '}cndidikan Nasional d. Irungsi Pendidikan Nasional

136. Untul: rncngcmbangkan potcnsi pcserta didik agar menajadi nranusia yang bcriman
4 dan bertakwa kepada Tuhan \ ' :rng Maha b,sa, berakhlak mulia, sehat, beri lmu, cakirp,

kreatif ,  nandir i ,  dan menjadi ivarge negara yang denrokratis dan bertanggung . jawab
nlcrupaKan. . . .
a. Fungsi Pendidikan Nasional
b. Visi Pendidikan Nasional

137. Jalur pcndidikan yang tcrstrr-rktur dan berjcnjang yang tcrdir i  atas pcndidikan dasar,
\ mencngah, dan perguruan t inggi disebut .. . .

a. Pendidikan Nasional
b. Pendidikan formal

c ,  l ) r r t  i l t ) c l i l i i l t i l n

r l .  pc ' r t i h i r r r

c. 
' l 'ujuan 

Pendidikan Nasional
d. Fungsi Pendidikan Nasional

c. Pendidikan non fonnal
d. Pendidikan in formal

0.  32
d .  33

c.  Pcnd ic l i kan  Pancas i la
d. pcndidikan Kcwiraan

138. Jalur pendidikan keluarga dan l ingkungan cl isctrut . . . .
L a. Pendidikan Nasional c. Pcndidikannn on lbrnral

b. Pendidikan formal d. Pendidikan in fonnal

139.  Guru dan Doscn d iatur  da larn lJndang-Unda1'g Republ ik  Indorres ia nomor . . . .
/  a. t4 tahun 2005 c. 14 tahun 2006

b. 15 tahun 2005 d. |  5 tahun 200(r

140.  FIak mengikut i  pcndid ikan,  kcwaj iban mcngikut i  pcndid ikan,  dan anggarannn egara
I untuk pendidikan terdapat dalam pasal .. .  UUD 1945.

a. 30
b .  3 l

l fr l .  Pclr l idikal r,a1g bc'rdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada ni lai-ni lai
-, agama, teUiraayaan nasional lndonesia, clan tanggap terhadap tuntutan perubahan

zaman d isebut  . . . .
a. Pendicl ikan r\gatna
b. Pendidikan Nasional

142.  Pera turan  l )cmcr in t : rh  nomor  l9  tahun 2005 mcngat t t r  t cn t t tng  . . . .
ca a. Satandar Nlasional l)endidikalt

b.  Kalerrder Pendidikan dan. irrmlah jam efekt i l '

c.  Dr:wart  l )cndidikan dan Korni tc sckolah

d. Penghapusan Ebata dan ljbtanas SD.MI

13
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143.  S ta t rc la r  i s i  p ru . lu  I (u r iku lunr  2006 r l i s r rsun o lch . . . ,
a.  Curu dan Kcpala Sckolah c.  l )uskur l la l i tbang
b.,  Sel lo lah dan Kortr i tc Sckoluh d.  IJ ld ln Stanclar Nasional  l )cndidiktrn

144-. Berikut ini, yang bukan rncnrpakan konrponen Kurikulunr'f ingkat Satuan Pendidikan
l? adalah..

a.  v is i  d ln rnis i  sckolah c,  s i latrus c lan l l l ) l )
b .  konr i tc  sckolu l r t l .  struktur nluat: . ln K' l 'Sl ,

145. Badan yang tttcwttdalti pcran scrtil n'lasyarakert dalarn rangka nreningkatkarl mtrtu,
13 pcrncrataalt, dan cli.siensi pengclolaun pcndidikan di kabupaten/kota adalah ....

a. Komite Sekolah c. Lcmbaga Swadaya Masyarakat
b. l)ewan Pcndidikarr d. Deu,an Kesenian

t46. Seperangkat rencana dan pengaturan nrcngenai tujr"ran, isi, dan bal-ran pelajaran serta
l+ cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tqiuan pen,. l idikan l.eftentu discrbut .. . .
a. Kalcrrder l ,endidikan o. kurikulum
b. Jadwal Pelajaran d. Itencana Pelaksaan rrernbelajaran

147- Pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran
Lli yang mencakup pcrmualaan tahun pelaiaran, minggu efektif belajar, waktu

pembelajaran et'ektifldan hari libur disebut ..,.
B, Judwnl Pcluinran c. Kulendcr l lcndidi l<an
b .  s i l sbus d. Rencana Pelaksanaan Penrbelaiaran

148. I lebaur iSelaj:rr dalanr satuan pcnclidiknn SD/MI/SDLB sistenr adalalr . . . .
t i  a .  terpadrr  c .  SKS

b. paket d. a. b, dan c benar

149. Kurikulum tahun 2006 dikenal densan sebutai, ....
c. Mulok
d. a, b, dan c benar

150. Kegiatan pembelajaran yang berupa pendnlaman materi pembelajaran oleh peserta
LY didik yang dirancang oleh pendidik untuk menacapai standar kompetensi dan waktu

c i i tentukan o leh pendid ik  d isebut  , , . .
a. pcnugasannn randiri c. pembelajaran remidi
b. ponugasetn icrltadu t.1. penugasan terstruktur

151. Pciyabaran lebih lzurjut dari standar konrpetensi dan kompetensi dasar yang ingin

E d icapai ,  scr ta  rn: r tcr i  pokok yarrg pcr lu  d ipc l r r j l i r i  s iswa c ln lurnnn rngka urcncupai  s tandai '
kompetensi darr kompetensi dasar disebut ....

? a, KTSP
b. KBK

a. indikator
b. si labus

Jo a. indikator
b.  t r : juan kur iku ler

84 a. indikator
b. tujuan kurikuicr

c. materi pembelajaran
d. tu.irran pembelajaran

c. tujuan institusional
d. tujuan insttruks;onal

c. tujuan institusional
d. tuiuan insttruksional

152. 
'l'ujuan perrdidikan untuk sctiap satuan pendidikan disebut ...

153, ' I 'u juan pendidikannn u tuk set iap bidarrg studi  d isebut . . .

154. Konsep belaiar yang membantu gurLr mengaitkan antara materi yang 'Jiajarkannya

eL dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara
. pengetahuan yang dirnilikinya dengan penerilpannya dalarn kehidupan mereka sebagai

anggtltu kcluarga dan nrasyarakat adalah ciri pembelajaran '...
a. conlexluul teuching and learning

t4
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b. quuntum lcurning
c.. cooperatiJ'learning
d. a, b, dan c Denar

l5-5.  P ' :mbela jar rn yang berpusat  pada s i . : \ r ,a  c l isebut  . . .
2> a. sttdent ccnlered c. conleksltnl

' i .  t ichcr  cct t lered d. cooparalive

a.  l i fc  sk i l i
L r .  t h ;nk in r r  sk i l l

a. Stake holdcr
b. Komite Sckolah

c.  th inking ski l l
d.  vocat ional  ski l l

c. Dewan Pendidikan
d. Dewan Sekolah

c. KKKS
d.  KKPS

156. l 'es yang di lakukan untuk mengetahui kcnrarnpuan mcurbaca, rncnulis, dan bcrhitung
v+ ada lah. . , .

a. tes sumatif c. tes akademik
b. uji kompetensi d. tes kemampuan dasar

'15J. Tes kemampuan dasar dilakukan setiap tahun pada akhir kelas ...., 1 d ^ .' -  
a ' J  c . 5
b ,4 d .6

158. Stratcgi untuk rncningkatkan rnutLl penCidikan dcngan mendelegasikan kewenrrngan
W pengarnbil t tn keputustrn penting clari pusal. cian dearah ke t ingkat s.kolal l  cl isebut .. . .

a. I{encana strategi sekolah c, Marajcnren Berbnsisss ekolalr
b. Manajerncn Berbasis Mutu d. Manajemen Berbasis Masyarakat

159. Kccakapat) yang dimil iki scscorang untuk berani menghadapi prclblema hidup dan

7 kehidupan dengan wajar tanpB merasa tertekan, kemudian secBra proaktil'dan kreatil'
rnencari scrta menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya disebut .. . ,

l$0.  Kecaklp ln ke j r r rLr i ln ,  d ln  terka i t  dcnr :an b idang peker jaan ter tentu ser ing d isebut . . . .'ti ' a. lil 'e skill c. thinking skill
b .  t h ink ing  s ! . i l l d. vocational skill

161. Dalarn Undang-Undang Curu dan Dosen, dinyatakan bahwa guru harus memiliki 4
V. kompetensi. Yang termasuk kompetensi yang dimnksud dalam unclang-undang

tersebut adalah ... .
a. kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional
b. komp,:tensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan personal
c. kompetensi mengajar, kepribadian, sosial, dan profesional
d. kompctcnsi pedagogik, personal, sosial, dan profesional

162. Drdan rnlndir i  yang me\\ 'adahi perarr serla masyarakat dalam rangka meningkatkan
ap nrutu, pemenrtaan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di rotu- pendidikan

praSckolah, jalur pc:ndidikan sekolah maupun luar sekolah disebut ,. . .

163. Kcmampua.n prol'esional guru perlu ditingkatkan dan dikernbangkan melalui upaya
Sl scperti pelatihan dan pembinaan teknis yang berkesinambungan di sekolah dan di

wadah-rvadah pembinan profesional. Adapunl wadah pembinaan profesional guru SD
edalah ... .
, ,  V \ , . :
L l .  l \ l \ V

b .  MCMP
164. Kctrrrarnpilan gtrnr dalam rncnciptakan clan mcmpcrti lhankan kondisi kelas yt: ' tg
3 2 opt i r la l  guna rcr lad iny l  pcrnbcl t r jur i rn  y l r tg  scras i  t lan c l 'sk t i l 'd iscbrr t  . . . .

a. strategi nrcltga.iar c. stratcgi pcmbelajaran
b. tcknik pcrnhclajaran d. pengelolaan kelas

l5
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kT

I

l)ernl:elajaran Akti l '  Inovatif: Kreati j 'dan Mcnycnangkai (pAIKEM) di st kohlr cla.sar
adulah gur,u bcrJrcran sebirgir i  . . . .
a . .  r ncd i t r t o r
b .  l a : s i l i t a to r '

.  lnteraksi yang optimal dalarn pernbelir. i , ,r ln acjalah ... .
i l .  $curi lh c nrult i  aralr

a. t:esitasi
b. ck:;p,criuritn

& cl,cmokrasi relatif
b. kediktatoran

r in lbrnratdr
cl rttrrs (brntatof

c. clcnronstrasi
d. ceramah

c. Ki l-lajar Dcwuntant
d.  ' l 'h rondikc

c. kcmitraan
d. transformasional

b. i luu lrr l lr r l  l r ,  h clan c l rc l tar

l 5 7 . ( . , r r l . r i ' r t ' t t r , l r j i l t t t 1 r ' c | l t j l r r . i l | 1 | ( . | l ] , | l l | l

i t t '  : ; r r : r l r r  p t r r . . ; r . r : , : ; r l r ' r ; r : , i , : r ( l r u  l , . . r r , l ; r  l t . r l r r ; l r r  ) , l l l E . , i c r l i l r l B , . l i l r c l i r j i r r . r .  l r i r i l t  s u t l e t t a u . l t y i r .
i t l i t l lp: t 'n t i r t t r tn,  i ' tng disert{ i  c lcngirrr  peniclasan l istrn 'c l iscbut rnciodc

16,,9. " l 'ol loh 
l lcncl ir l i l iult  yaltg, trqrtttrcclakan 4 i i lsc clel larn aspck kggli t i l 'yalg Lcrcl ir i  dari

6b lirse $erlso-lnotor, pra operasional, operasional konkrit, dan operasional formal adalah

o. '  Go, ,o. ,
b. I) irrgct

169' Menurut " l 'urttcy (1973) bahwa scorang guru lranrs nrcnguusai clclupal kctcrurrrpi lal'-- /./ clasar. nrenga.iar yollg sangat berpcran il,rla," kcberhasilan pcmbclujaran. lJerikut ini
yang- bukarr tcnnastlk delapan kcteramllilan dasflr nrcngljar o,tnlot", ....
a. ke,tcnullpilannn rengelola l,,elas
b. kgtgrunrpilannn renrberi Benguatan
c. ke'terarnpilan membuka dan menutup pclajaran
d, kctcrarnpilan memilih mctode mengajar

170' Pucla struktur Kurikulunr 200(, yang cl ikenal dengan sebutan t:TSp, untr&
k$ pcnrbelajaran kclas l, Il, ctan III arJalah menggunakan penclekatan tematik. Di bawatr

ini yang bukan termasuk ciri-ciri pembela.iaranlematik aaotah ....
a. pembela.iaran b,grpusat pada anak

. b. pcnbela.jaran berpusat pada gurr.r
(:. rrre;mberikun pengalanrltn langsung pada anak
d" pemis-ilhan m0t0 BelajarCIn r.idak. begitu.ielns

171,. Gaya kepernirnpina.n y,ang cenderu.ng menrpcrtaharrakan cliri atas kekuasaan clan
g kew:ensnganny.a clalam pembuatan keputusan adalah ....

172. Caya kepenrirnpinnn yang mampu mendutnngkan perubahan di clalanr setiap diri

f  O indivuidu yang tc'r l ibat dan/ati tu bagi scluruh organisasi untuk mencapai kinerja yang
semakin t i r rgg i  ur la lu l r  . . . .
r. t .  dcrnoklusi r.cl ir t i l '  c. kc:lrt i tr ,nnlt
b. ksdiktf l l ( ' 'nur d, 

' l ' r tnslbrmasional

r6
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PENGEMBANGA}'I PROFESI GURU ( PPC )

1, Bagairnana cara guru dalam rng!4lildbgug$g-bgsyukur trrhadap profeslyang diembannya'?
Jawab:
a. Menerima secara positif berprofesi sebagai pendidik
b. Tidak doiim terhadap profesi pendidik yang,Ciembannya
c. Menjaga dan mengembangkan protbsi pendidik dengan sungguh-sungguh

2. Bagaimana guru melakukan alitua{sssi bersyukur terhadappp rofesi yang diembannya?'
Jawab :
a. Manusia wa.iib : manusia yang keberadaan, kebermaLrraan dan kemanfaatannya serta

menenrukan
b. Manusia srurah   : rnanusie yang kehadiran dan keberaduannya dapat memberikan

kebennaknaan dan kebormanfaatan, jika tidak ada tidak mengganggu
c. Manusia mubah : manusia yang ada dan tidak ada keberadaannya, ia tidak memberikan

manfaat penganrh apa-spa tetapiluga tidak memberikan mudhuat
d. Manusia makruh : manusia yang keberadaan dan kehadirannya tidak memberikan

kebermaknaan kemanfurtan, tetapi jika tidak ada dan tidak hadir juga tidak memberikan
kenyamanan kebaukan

e. lvlanusia F.Iaram : manusia yalg kebemdaan, krhadirannya, kebermaknaan, dan
kebermanfaatan sangattt idak dihanrpkan bat*an ditolak

3, Jelaskan tentang keiufurgn-S3bgl ianh.rnqnE amstgb?
Jawab :
Kejujuran merupall'.rn pilar ulama dalarn menbar.gun amanah, tidak menglchianati amanah ada
bennrk kcmitmen dalam amnnah yang terkait dengan jrrjur

4, Jalaskan bagainrana upa),a. Euru dalaLmeneentban amanahl
JawaS:
a, Komitnren ; ucapan, tindakar: yang mengikat seseorang untrrk melakukan sesuatu
b. Komper.en ; bcrkompeten dau professional dalam mengemban amanah
c. Ke{a keras ; bekerja sr:ngguh-sungguh sesrrai dengan komitnen dan kompetensi yang

dimilikinya
d. Konsisten ; dalanr mengembar: tugasnya hanrs memiliki sifat Istiqomatr (ajeg), focus dan

tuntas, semangatdan ulet
5. Jelaskan faqjgr&krlAl.agelggr daoat diiadiksn telalh4!

Jawab r ,
a, Kesiapan untukAinilai dan dievaluasi. artinya kesiapan guru menjadi cermin bagi dirinya dan

juga crang lain
b. Memilikj kompetensi minimal yaitu ucapan, sikap dan perilaku yang layak trntuk diteladani
c. Memiliki Integritas yaitu kesamaan antara ucapan dan tindakan atau satunya kata dan

perbuatan
6, Jelaskan flgpj-@Aidik sebagai cermin!

Jawab :
a. Tempat yang tepat untt* Instropelai ; hanrs siap menjadi tempat mawas diri, koreksi diri, dan

untuk menjadi curahan
b. Menerima dan menarnpakkan apa adanya ; pribadi yang memiliki sifat sederhan4 jujru,

obyektif, jernih
c. Bersedia menerirna kapanpun dan dalam keadaan apapun   I menriliki sifat jiwa pengabdian,

sabar
d. Tidak diskriminatif ; tidak memoeda-bedakan, memisah-misahkan, tidak panCang bulu,

me.milih-milih dalarn mendidik (exlwive) jadi harus Inclusive
e. Parrdai rncnyimpan rahasia; seorang pendidik harus mampu menyim.pan rahasia, memiliki

persaudanaan, peduli kebersamaan, tidak men$atuhkan, tidak mempermalukan orang lain
7. Jelaskanre l

Jawab:
a' Kesederhanaan ;.dalam pem.ampilan di depan kelas pe,ndidik menampilkan kepiawaiannya
. 9* .engajru terkesan sed,:rhana,bersahqil bukan pinanrpilannya
b' Kedekatan ;.kecintaan-dan perhatian sert; rasa kekilrrargaan Aiiortiira&an oleh seorang

pendidik terhadap anak didiknya
c' Suasana silaturrahinr. ; rasa kasih sa)"lng dan l:epedulian kepada anak didik serga men-iaga

kondisi srulsana pembelajara$ antara grrru dengen siswa maupu antar siswa
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d. lr{ernberikan pelayanan malaimal ; memberikan kemuda}ran dan kelancaran, agar siswa
, rerdorong unruk belajar srecara aktif, segala kesulitan yang dialarrri sis*a dipahami oleh

pendidik untuk mcmudahkan rnernberikan pelayanan
8. Jelaskarr pgnampilan terbaik,surule Ug1E!

Jawab :
a. Posisi dan baha-sa hrbuh ; gamtraran sikap dan perasssn akan rnrncul &lam posisi dsn bahl<an

tubutr yang ditampilkan saat guru sedang mengajar
b. Gaya bicara dan ekspresi wajah ; suara saat bicara dan ekspresi yang ditampilksn seorang

guu akan rnemiliki pesan Can kesan kegembiraan, kebahagiaan, atau sebaiknya kemarahan.
dan kegundahan

c. Briut dolarn bicara, salltun dalam bertindak tanduk, baik dalanr bersikap, bijak dalam bicara
dirvujudkan dalam pe,nsrasaatr bahasq kemampuan berkomr.rnikasi dan berbiCara menjauhi
sikap kasar bi:rbicara, kera.s trertindali, rnau menang sendiri, melupakan etika

9 . i elaskan p1sltasj kgi-elerbaik ggru bes edgJtgtre-unglUnye I
. lawab:
Beke;ja yang berorientasi pada. hasil rraksimal atau bekerja yang dapat menghasilkan lebih dari
reta-rata yang dilakukan pada urnuuul)'a. tlnsur yang harus dimiliki adalah berani melaicukan
kegiatnn positif Ciluru ke,bia:;arn rata-rat, mengembauglian diri diluar kcgiatan positif diluar
kebiasaan raLa-rata, rajin nrembaco,lm meneliti yang terkait dengan.htgasnya.

10. Jelaskan &gu:_lembelaiaren "S[uc.leDt Ccntered" dan "Teacher Centered" t
Jawab : '

Student Centered ; upaya llcnrbelajaran yung diarahkan pada upaya muid kelak mandiri
mengembangkan lebih lanjut apa yang dipcroleh ketika mcnerinra pelajaran
le3cher Ceglgtg{; upaya pernbela.iaran yang pusat kegiatsnnya hanya aktifitas guru sehingga
anah didik tidak marrrpu mengembangkan le.trih lanjut

I l. Jelaskrur !9!$p mengaiar yggq men4i-dik !
Jawab i
Seorang guru pada awalnya harus muniiliki kemampuan mengajar yang benar sehingga kebenaran
ini diharapkan rnampu rnengembzurgkan menjadi kemarnprran nrengajar yang terampil da4
produlaif. Guru tidak hanya marnpu nrerencanakan, rnelaksanakan dan mengevaluasi, tetapi juga
harus mampu mengenrbangkan lpernbelajaran

i2, Jelasltan stf !
Jawab ;
grraqan4 pen:,belajaran yang baik digarnbarkan bahua suasana di sekolah, kelas bagaikan "surge"

),ang mernpunyai indicator sepcrti surge yang menyenangkan, membahagiakan lingkungan fisik
dan non fisikyang kondusif serta layanan dan penampilan yang prima. Guru memiliki kekavaan
hati aninya m:miliki longgar dan sabar dalam menghadapi siswa.

13. "lelaskan kecerdasan_inel,eictual.kecerdasan ernosi darr kecerda-oan spiritual I
Jawab :
Kecerdasan Intelektual ; kecerdasan yang mampu mempelajari sesuatu sehingga pada akhirnya
rnendapatkan kemampuan untuk menangani sesruttu dengan akat d8n pikiran.
Kecerdasan Erngsiongl ; kerlampuan mengendalikan emosi (hati) ketika slsnghadapi masalah,
sifat yang rnenyenangl.an mauprul yang menyalcitkan sehingga mampu memotivasi dan membina
hubungarr kenbali yang hanninis.
Ke.sgrdasga-S.pjtttua! ; kemarnpuan rncnempatkan, perilaku sehrrri-harl dan hidup seseorangyang
bernrakna disbanding yang lain.
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pENELI'fiAht TINDAKAN KELAS (pTI()

e.@tentanggur.udandosen..balrwagrrruadaIairpendidikprofessional
dengan htgas uhlma mendidik, rnengajar, rnembimbinl,..ogrottian, meta:titr, menilai dan
menevaluasi peserra didik. ( pasel I )

B' &sll) ; guru berfiugsi urtuk meningkatkarr martabat dan peran gtru sebagai agen.perrr belajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan na.sional.

1' Ha.l Dentine dalam PTK aCalah action guru dau pihak lain yang d.irencanakan dengan ba.ik dan
dapat dilihat lceberhasilannyq iika progam ini bclum dapit mcmecahkan masqlah dilahrkan
penelitian,

2' Peneertian PTK adalah penelitian bersifat reflektit berangkat,Jari permasalahan guru dalam pBM,
k'emudian ciireflel;si alternative pernecahan masalahnya dari tindak-lanjut.

3. Tuiuan PTK ;
a. Unh* menalggulangi rnanalah d,alam pBM
b. Llntuk mernberikan podoman bagi guru ( guna mcmperbaiki pBM )
c. Metocle yang oipakai harus te1:at dan terpercaya
d. Masaiah yang diteliti harus bcnar-benru dihadapi factual dan layalc dihadipi
e. PTK iidak boleh.nrenyirnpang dari prosedr.r etito dilinglcuogankerja
f' P'fK berorientasi pado perbaikan pendidikan dengan m"tat<t}ro po.rUrtt- yang dituangkan

dalam tindakan
g. PTK merupdcan proses kerja yang sistematis
h. PTK menuntut gLrnr membuat junal pribadi
i PTK sebaiknya dimulai dari hal y,ang sederhana, namun lryata.
j. PTK guru perlu melihat dan nrenilai diri sendiri secarakritis

4. Prinsio PTI( ( Sutrarsini Arikunto )
a. Kegiatan nyata dalam situasi rurin
b. Kesadaran diri unnrk mempr:rbaikkki ineda
c. Pererrcana"an
d, Upaya empiris dan sisren:.atis
e. Prinsip SNL\RT

5, Ob:ek-PTK ( Suharsir.i Arikunto )
a., Unsur Siswa
b. IJnsur gum
c. IJnsrrr materi pela.jaran
d. Unsur peralatan atau saran pendidikan

6, Tahaoan dalam PJK
1. Pengantar

PTK a.dalah serangkaian langkah 1,ang membentuk spiral yaitu : Planing, acting, pengamatan,
refleksi.

2. PenetoFan focus rnasalah penelitian
a, Merasaka.'r adanya masalah
b. identivikasi masalah p,IK
c. Alalisis masalah
d. Perumusan Masalah

3. Perencanaantindakarr
a. Formulasi solusi dalarn benhrk hipotesis tindakan
b. Analisis kelaikan hipotesis tindakan
c, Persiapan tindalcan

4. Pertengahan tindakan da' observasi intemrestasi
a. Pelaksanaantindakan
b, Observasi dan intemrestasi
c. Diskusi balikan

5. Analisis dan refleksi
^. .A.nalisis data
b. Refleksi

6' Perencanaam tindak larj't penyusunan proposal penelitian
1. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

e. Unsur hasil pembelajaran
f. Lrnsr.u lingkung,an
g. Unsur pengelolaan
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B, Penmusu Masalah
C, Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
Tinjauan Pustalca
A. Kajian Teori
B. il.erangka Berpikir
C. Pcrumusan Hipotesis Tinciakan
Meto,Ce Pemnelitian
,A,. Setti::g Penelitian
B. Suby'ek Penelitian
C. Data dan Sumb,:r Data
D. Teknik Pengumpulan Data
E. VaUditss Data
F. l'eknik Analisis Data
tl. Iudikator ifinerja
H. Prosedur Penclitian
Daftar Pustaka

MATEzu MODEI, PEMBI]LAJARSN KOOPE.ITATIF

J. ' Kooperatif Lerunine merupakan pendekatan pembelajaran yang memtokuskan pada ...

2,

3 .

4 ,

2. lnteraksi tatap muka dalam kelonopok pada tiap pembelajaran sangat penting unruk menumbuhkan
srtasana . ..
a. Kondusif

,W Dlalog artar siswa
3. Berikut ini adalah elernenpernbelajarrur kooperatif kecuali .,.

a, Ketergantuangan c. Akuntabilitas individu
b, Interaktif tatap rnuka fr Real world leanring

4, Metode StrukMal dalanr pembelajarur kooperatif dirancaug urtuk mempenganrhi pola"pola ...
a. I'erilaku siswa c,. Inrclelnral siswa

6 Interaksi siswa d. Efektif siswa
5. Penilaian kelompok belajar yang didasarkan atas rata-rata penguasaan sernua anggota kelompok

a. Diskusi kelas
(# neUiar dalam ktdompok

secara individu ..,
a. Interpersonal
b, Individu result

a. Interpersonal relation ship
b. Me.mbentukkk elompok pakar

9, Berikut ini keuntungan pembelajean

c. Penerapan fieluip
d. Real world learning

c. Tenang
d. Aktif

d*wabilitas individu
d. Home team

5. Kelebihan kelompok belajar kooperatif disbanding tradisional ,,.
d. 'fidak ada siswa yang mendominasi kelompol atau menggantungkan diri pada kelompok
b. Tugas dike{akan salah seorang anggota kelompok
c. Kelompok belajar biasanya tromogeny
d. I{ubungan antar pribadi bersifat sernu

7 . Pembcntukan kelompok belajar dalam. penrbelajaran kooperatif harus bersifat ...
fr Hitercgen c. tetap

b. Homogeny d.
8, Metode group investigation menultut siswa

Cvrouppp roses perfomence
Memiliki kelompok sernula

a, Meningkatlur kepekaan dan kesetiakawanan\oci
b. Mernudahlcan siswa melakukan penyes'qi41 so\al
c:, Menghilangkan sifat menrentingkan sendiri atau\eois,-/

14, Mengenbangkannn ilai-nilai social dan komitnen
10. Yang dimaksr,rd dengan Expet Group pada nretode Jigsal

a,

Vr(

d.

Kehra dari setiap kelompok
Kelompok pakar dari perwakilan setiap kelompok
Kelompok independen yang meqiadi penengah
kel ompok y rur g bersifat. pro terhadappp e.rmasalahan
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/  . ,  I  a  I

i' KUnCI Ja\4'aD
/ i  1 .  B  6 ,  A

2,  B 7,  A
3,D8.C
a n+ . D 9 . D
5 .  C  l0 .B

MATEzu PEMBELAJNfuW K.UANIUM

1. Pada awalperkembangannya pembelajara kuantum dimasud rrrrhlk ,..
a. Mengajar )'ang menyenangkan
b. Memilih trategi pernbelajaran di sekolah

.v( Meningkatkur keberhasilan hidup dan ksrier remaja dirumah
11. Meuarik perhatizu:. siswa belajru

2, Pembe'lajaran kuantum rnemberikan telcanan pada pentingnya hal berikut ini kecuali ...
a. Interaksi c. . Kebermalcnaan
b. Frekuensi t:( Personditas

3. Pembelajaran kuantum berpalgl:al pada., ;
a. Psikomotorik c. Fisika kuantum
b, Ta.ronomi bioorn d Psikologi kognitjf

4. Dalam krunturn teaching guru menggunakan bahan audio visual yang mendekati realitas dengan
rujuan utamanyaaa dalnlr ...
a. Agar sisvra sclalu tertarik tr:rhadap mata pelajaran yang diajarkan
b. Untuk menutupi kekururgan p€nguasaan materi

k{ Memberikan pengalzunan belaiar yang banyak dengan cara sedikit
d, Memberikarr kbnyarnanan daiam proses belajar mengajar

5. Guru yang menerpakan peta konsep di depan kelas hal pertama ya''g hants dilakukan ...
a. Menulis kata kuncl c. membtnt garis cabang

rd Menulis tema pokok d. menulis sub gagasan
6. TANDUR ( iumbutrkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan nyakan) merupal<an konsep

dasar dalan: model pernbelaiai'an ..,
a. Terpadu c. CTL

W, Kuantum d. Kooperatif
"/ . Peta lconsep dikernbarrgkaur bcrdasarkan kerja otak rurtuk mengingat infonrrasi dalam bentuk ...

.rf Symbol c. Parsial
b. Suara music d. Perasaan

8. Mejikuhibiniu adalah salah satu teknik penrbelajaran penguan memori dalam mod.el pembelajaran

a. Cooperati've learnine \d, Kuantum
b. cri d. Terpadrr

9, Dalam perrrbelajaran kuantum dinyatakan belajar akan berhasiljika sesuai dcngan kerja otak, oleh
karena itu informasi pellu di sajikan sr:pe"rti bentuk di bawah ini kecuali .,.
a. Gambar hidup .L.t- Berlebihan
b. Dimensi cl. Tak be.rwarna

10. Pgda penggunaan peta konsep ota.k. dipandang sebagai .,.
a/ Cabang pohon @ Hutartraya

b. Ranting pohon ' d. Dahan.pohon

Kunci Jawab
t .  c  6 .  B
2.  D 7 .  A
3 .D8.C
4.C9,C
5,B10A
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/ MATEzu MODEL PEMBELAJARAN TERPADU

l. Strategi kurikuluu rnonrpakan krrrikulum dengan memusatkan pada ...
.t/ Sumber atau cara tertentu yang rr.emerluksn pemecahan dengan baban dari berbagai macam

mar! pelajaran yang diperlukan
b. Per,ggabungan dua rnera pelajruan yang mempunyaihubungau erat
c. Hasil kebudayaan dan pengetahinn umst manusia selama berabad-abad t
d. Integrasi pengetahuan dan penguassar yang sedikit teupi mendalam

2. Pembelajaran IPS terpadu dapat dikernbangkan dengan rnodel berikut ini, kecuali ,..
a. Fragmented rnodel c, Integratec model
b. Nested. model ,( Group investigation

3. l'4elalui penrbelajaran terpadrr keurhurgan pokok yang dirasakan siswa adalah .. .
a,,. Hasil transfcr pengotalrLran guru ke siswa
. Pengalaman langsing untui-.roproduksi kesan tentang hal yang dipelajari

c. Mengerti makna belaie.r dal nranfaatnya
d. Menghafbikan firkta pengetahuan peda diri siswa

4, Pendekatan pembelajaran terpadu di SlvtP yurg membul*an waktu yang panjang adalah dengan
cara  . .
a, Merumuskarr pokok balrasan ysng berkaitan dengan konsep materi berbagai disiplin iLnu
b. Mengambil satu disiplilr ihnu sebagai sumber materi utama
c, - Mencari pokok balnsari tiap disiplin ilmu dengan menambah materi utama

d Melakukan tusi konsep maieri ctu{ berbagai ai-siplin ilrn; 
__

5. Tema pemukirnan kumuh dapat dipelajari dari beberapa konsep ilmu geografi, sosiologi, ekonomi
dan sejarah contoh tema tersebut merupakon model pembelajaran terpadu berdasarkan ...
a. Topic c.,. Potensi utama
b. Pokok bahasan { Permasalatran

6. Pulau Bali seba,gai daerah wisata dikaji daii factor alam, social, historis, adalah oontob
pembelajaran terpadu yang mengambil tema berdggarkan "..
a. Topic i \6. Potensi utama
b. Pokok bahasan d. Tema

7 , Prioritas pertama yang harus dilal,.ukan pada penygsunan rencana pembelajaran terpadu adalah ..,
a, Penentuan topic 4. Pemetaan kompetensi dasar
b. Penjabaran potensi dasar d. Pengenrbangan sila,bus e. Penyiapan RPP

8. Tytn pariwisata dapat <iikembangk.an melalui teknik integrasi berdasarkan . ..
{ Tooic c. Perrnasalahan
b, Poiensi utarna d. Kasus e. Pokok bahasan

9. Berikut ini langkah menyusun perencanaan pe'mbelTfaran terpadu kecuali ...
a, Pemetaan kompeter:si dasar d Penrbuetan matrik
b. Penyusrrnan desain penrbalajaran d. Penentuan topic

10. Berikut ini n.lalah rnodel yang dz'Fat dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran terintegrasi
kecuali .,.

. a. Fragrnented c.7 Share
b. Nested -,t, krouiri- a

Kunci Jawab

1. .,\ 6. C
2.  D 7 ,  C
3 .88 .A
4 .D9.C
s .  D  l0 .D
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/ IUATEzu MODEL PEMBELAJARA KONIEKTUAL

1 . Pembelajara kontekual rnerupakan konsep belajar yang mendorong guru rurtuk ..
a. Mengajarkan dengan bcrbagai media secara bersamaan
6, Mengluburgkan materi yarrg diqjarkan dengan situasi dunia nyata siswa ;
c. Melakulan kolaborasi berbagai disiplin ilmu
d, Mengembangkzur materi dari satu permasalahan

2, Berikut ini cirri-ciri pendekatan CTL kecuaii ,..
a. Belajar bcrda.sar pengalaman .\c/ Berpusat pada guu
b. Beryikir tingkat tinggi d. Siswa kritis dan kreatif

3. Dalam pendekatan konteknrnl nrgas pokok gtuu adalair ...
a. Mengajar
b. Member tugas d. Menginstnrksikan

4. Landasan filosotl pendekatan kontelnrsl adalah konstnrkvisme yang menekankan pada ...
a. Belajar pedu tempat yang edukatif
b. Belajar dengan mecla secanr lengkap

ezr< Bela' u dengan mengalanri dan tidak sekedar menerima
' d. Belajar pr,rlu dengan menghafal

5. Ciri kelas yang rnenggrrnakan pendeketan rjTL adalah sebagai berikut kecuali ...

6. Ada rujuh (7) komponen penting dalarn C'IL diantaranya adalah ...

a. Sharing dengan teman
b. Pengelamen nyata

a. Masyarakat belajar
b. Kontrukvi.sme

c. Guru kreatif
{ M"nggunakan satu sumber

c. lnquiri
'{ Menyenangkan

c, Inquiri
d. Menyenangkan

' 7 . Sumber belajar bulian hanya grrnr tetapi dapat berasal dari siswq pakar-dari luar, intenret, konsep
terscbut daiam CTL disebut ...
a; - Masyarakat belaiar

"t Konstrukvisme
8. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya dan hlgas siswa, kemanqruan dalam proses

pembeiajaran dan hasil posttest tersebut ...
a. Masyarakat belajar
b. Kontrukvisme d. Menyenangkan

9, Konsep melibatkan siswa perlu dalam mellyusun topic atau masalah bahan diskusi untuk

c. Authentilc asesmen
d. fuIenyenangkan

p,embelajaran dalam CTL di sebut ...
vA. Masyarakat belajar
b. Kontru.lcvisme

model pembelajaran ..,
a. Terpadu
b. Kuanfirm

{ euaentik ruesmen

4, CTL
d. Koopcratif

10. Siswa mengingat apa.y^ngdikerjakan Caripadaaa payangdidengarkan, moto tersebut cocok dalam

Kunci Jawab

I ,  B  6 ,  D
2.  C 7 .  B
3 .C8.C
4.C9,A
s,  D l0,c

Kr.urci jawaban ini sama sekali tidak acla perubahan, bila a& kesalahan jawab mohon maaf I
Selamat bekerja dan mengerjakan semoga sukses semuanya. Amin .,.

i-do2-#
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a
KUMPULAN SOAL-SOAL DARJ MODUL PLPG

MEDIA PEMBELAJARAN

1. Jenis benda di bawah
-ar pita kaset
b. tape recorder

2 .
sindiran disebut ...
a, poster
b. bagan

3, Cirri khusus diagram adalah .. '

ini yang tergolong perangkat lun"k adalah   .'.
c, OHP
d. proyektor
CUt y."g di.sederhanakan dan biasanya bennrjud

,r'.'kaikanv'd. 
i l lustrasi

a. menrujukkan hubungan antar dua benda
b. menggambarkandatglrrterpretatif
.c,. rnenunjukican penampang suatu benda

d, menunjukkan Perbandi;rgan
4. Silsilah raja-ra.ia tcrmasuk bagan " '

a. arus
,b: pohon

5. Unfuk menggambarkanperbandingan
tepat digunakan grafik ...
a, garis
b. batarg

6. Realita adalah ' . ,
a. wakil benda sebenarnl'a
b. bettda tiruan

c. waktu
d. keadaan

antar bagian-bagian Yang

(i, gambar

;L lin$iaran

menunj trkkan Prosentase, I ebih

p.;' benoa Ya.rg sebenarnya
d. benda khaYalan

7 . Himpunan berbagaijenis peta disebut ' ' '

a. globe c' bola dunia
*/ etta< d. peta timbul

g, i.rr;,Jproyektor yang dapat mengga'tikan papao tulis disebu; ,.

.E o,r.r^h.ud proyector c' slide proyector

b. opaque proyector d' film strip proyec'ior

g. Slide merup;k; gambar yang cirinya adalah ' ' '

a, terbuat dari kirtas karton- c' menunjukkan gerak

-v ganilJa.r: bersifat incifidual d. tidak dipantulkan di layar

10. Dengan cpaque proyektor dapat diproytkttl*;;'-

a, mata uang v' ^r'rr

.* perangko d' buku

1 i. Bahasa yang cligunakan data progam audio addah " '

a. sesuai tata bahasa c' bahasa ilmiah

t' bahasa sehari-han d' bahasa latin

12, Sebagi- u.rrl.n u.tulur* di sekolah dibe:ikan melalui

a. plenglihatan c' Presentase
-V- peinl'engalan d' latihan.

i3, Untuk analc kecil media udio dapat membentuk pengalaman belajar bahasa pennulaan katena " '

. . .2:.anakkecilmasihsukameniru,makamempermuciahbelajar
b. anak kecil belum banyak mempunyai perbendaharaan bghasa

c, mendengarkan lebih mudah dari pada membaca

d. anak belum dapat belajar seoara formal'

r +. iup. r.rcoideisangat ideal untuk u.i"i* mandiri.\arena hal'hal sebagai berikut, kecuali " '

a. pita kaset -nd"h dimilild siswa secara individual

b. 
'd"p^t 

diutang-trtang sesuai kecepatan belajar siswa

c. banyak dimiiiki oleh umum karena relative murah

A(" pita kaset dapat dihapus jika tidak diperlukan

15. Kaset audi,c dapat raenyebabkan kebosanan karena " '

a. siswa belajar tanpa tatap muka dengan. guru

b ,

d .
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17. Factor kegiatan dalam diskusi adalan .,.
a. pemberian informasi o. suatu artikel
b. pembicaraan yang akrab _dl pertukaran ide

18, Sifat berikut ini ada pada prograrrr documenrer ,..

19. Antar feature ciengan majalah udara berbeda dalam hal ...

,...a. facrual
b. imaginative

-a.: jumlah tema
b. variasi penyajian

20. Pokok masalah dalam drtuna audio
a. legenda
b. kebuJayaan

a, pengetahuan popular
b, documenter

a, pesan bersifat umum
-E berlangsturg satu arah

25, Televise merupakan saudara muda radio,
a, disiarkan seperti radio

a, radio
.b:' buku

c, latar belakaug realita
d. aksistensi realita

2 I , Karakteri.stik slide sebagai rnedia pernbelajaran adalah ...
a. menunjukkan kedalaman benda .d- mqnlpakan gambar b:rangkai
b. tidak rnenunjukkan gerak d. penerangan

22. Siide yang lnenggambarkan perkemba,rgbiakan sel, termas'rk jenis slide ...

27. Persamaan antara slide suara denean TV adalah ...
a. menampilkan gerak

,V media audio visual

c. jenis materi
d. narrator

adalah ...
.er konllik kejiwaan
d. nilai-nilai

2 t ,  c
)) (^

z). .Et

24,  IJ
25 ,  B
26. B
27. B
28. A
)qn
30.  A

,"D: pengetohuan khusus
d, penerangan

c, komunikasi:nelembaga
d. komunikasi homogeny

k a r c n a . . .
c. sama dengan radio

c. gedung pertunjutcan
r l  oamhar

c. gambar berangkai
d. menggunakanproyektor

23. Siaran TV dengan acara bdra-sa lnggris yang <iitanyangkan di TV termasuk jenis .,.
a. jaringan'l-V sekitar a. televise pendidika-r

...A:' televise pembelajaran d. CCTV
24. TV siaran merupakan jaringan komrurikasi yang dimiliki oleh komunikasi masa sebagai berikut . . .

.b:' menggurakan prinsip-prinsip raciio d. kerabat kerjanya sanra deigan radio
26. Dad hasil penelitian ternyata 

'fV 
sebagai hiburan dapat inenggeser benda-benda berikut, kecuali ..

28. Keterampiian menulis naskah slide belum rnenjamin keberhasilan ploduksi slide, karena ...
.E' keberhasilan didukung oleh berbagai unsur
b. menuiis naskah bukan pekerjaan yang mudair
c, penulis naskah belum tentu mengenal produksi
d. penulis naskah bukan sutradara

29. Pada CCTV hubrrngan antara pemancar dengan penerima pcsan disalirkan r ,rlr;1.:i ,,.
.a. stasiun T\/ terdekat c. pemancar pusat
b. satelit palapa ,rii kabelko-ekial

30. Komunikator pada program TV melembaga, maksudnya ...
.X bemaung dalam suatu organisasi atau institusi
b. kerjasama dengan'beberapa teman lain
c. sejalan dengan kebijakan lembaga
d. terikat pada suatu perahuan tertentu

Kuncijawab
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i uoogI-MoDELpEMBELAJAMN INovATIF

1 . Pembelajaran kontekstual merupahan konsep belajar yang mendorong guru untuk ...
a, Mengajarkan dertgan bertrag,ai media pada saat bersamaan

"Y 
Menghubungkan materi dari sua.tu permasalahan

c. Melakukan kolaborasi berbagai disiplin ilmu
d. Mengembanglan mater{ dari suatu pemrasalahan

2. Berikut ini adalah ci.ri-ciri pendekatan CT[,, kecuali ...
a. Belajar berdas:arkan pengalarnan ,C Berpusat pada guru
b. Berpikir tingkat tinggi d. Siswa kritis dan kreatif

3. Dalarn pendekatan kontekstual tugas guru adalah ...
a. Mengajar .ddd lvlengarahkan
b, Merrrbiri tuges 

' . 
MenginstTrksi

4, Landasan filosotl pendekatan kontekstr:al adalah konstrrrktivisme yang nrenekankan baliwa ...
a. Belajar perlu tempat yrutg edukatif
b. Belajar dengan media seoara lengkap

.d Belajar dengan m.eng:rlami dan tidak sekedar ntenerima
d. Belajar perlu dengan r,nenghafal

5. Ciri kelas yang menggunalcan pendekatan CTL adalah sebagai berikut, kecuali ...

nul, Q)l:"; ' '  A

6, ,A.da rujuh komponen pentin3 dalarn CTL (Konstruktivisme, Bertanyg Inquiri /penemuan,
Masyarakat bel.ajar, Pernod.aLm" Jl.efleksi, Pelatihan) di,antaranya adslah ... kecuali;
a, Masyarakat belajar a. Inquiri
b. I(onstruktivisne ,,{ Menyenangkan

?, Sumbcr belajar bulnn hanya gnru tetapi dapat berasal dari siswer" pakar dari luar, dan Intemet
konsep tersebut dalsrm CTL disebut ... --

.X lv{asi'arakat l.relajar c. Inquiri
b. Konstruktivisme d. Menyenangkan

8. Penilaian.hasil belajar sis'na didasarkan pada karya dau tugas sisw4 kemampuan dalam proses
pembelajaran dan hasii post test di sebut .,.
a. Masyarakat belajar -d Auth,entik asesmen
b. Koasiruktivisme d. Menyenanglcan

9. Konsep meJibatkan siswc perlu dalam. menyustrn tcpic/masalah batran diskusi unnrk pembelajaran
dalam CTL disebut .,..

.X Masyiuakat belajar
b. Konstruktil'isme

10. Siswa lettih mengingat apa yang dikeriakan dnri pada apa yang dideniarkan, motto tersebut cocok
dalarn model pcmbelajaran ...
a. Te4radu N CIL
b. Kuanturn d. Kooperatif

I 1. Cooperatif Learning merupakan pendekatan pernbelqiaran yang memfoluskan pada . ..

a. Sharing dengan ternatt
b, Pengalarnan nyata

a, Diskusi;kelas
,X Belajar dalam kelompok kecil

a. interpersonalrelationship
b. Individu resnlt

c. Guro kreatif
.il lvlenggrrnakan satu sumber

c. Authentic asesmen
d. Menyenangkan

c. Penerapan fleldtip
d. Real world leaming

c. Tenang
d. Aktif

"4 
Alcuilabilitas individual

d. Home tearns

12. interaksi tatap rnuka dalarn kel,crnpok pada tiap pembelajaran sangat.pehting untuk meriumbuhkan
suasarla . . .
t., Kond.usif

,V. Dialog antar siswa
13. Berikut ini acalah elemen-elerneni pembela.iaran kooperotif kecuali ...

a. Ketergantungan positif c. Akuntabilitas individuel
b. Interaksi tarrp muka .{ Cooperative Leaming

14, Metode structrral daian pembelajaran kooperatif diranceng untuk mempenganrhi pola-pola . ..
a. Kreasi siswa c, paktuSl siswa

.V Interaksi siswa d. Aktif siswa
15. Penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-rata penugasar: semua anggota kelompok secara

individu disebut ...
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I6' Kelebihan kelompok belajarkooperatifdisbanding kelompok belqiar uadisionaaal datah ...F Tidak ada siswa yang mcndomirrasi kelonepoie,rlu menggantingkro diri dalen kelompokb. Tugas dike{akan satatr seorang anggrota tejornpot
:, Kelompok belajar biasanya hornogen

_ I llubr.rngan antar pribacti bersifat rJ*u
17' Pembentukan kelornpok belajeu ctalam pembelajaran lcooperatif hanrs bersifat ...

.X Hiterogen

. 
'y. no*oi,iy I l:tr_,18. Metode group In'estigation menuntut sisua,r-ititi r.emalrpuan ...a' Interpetsonal relationship .a Group ptoses perfornanoe / skillb. Memhentuk kelompok pakar 

- 
d. ir,fernififci f.eforpot,roruiuI9. Berikut ini kerurt'ng- pr.u"lajaran t oop.rutii,-tr.crri[ ...

?, Meningka*an kepekaan dan kesetiakawanan.ori fb. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian social
-x Menghila.rgkan sifrr mcmentingkr" aiti r*airi ulu.goi,
9: Mengemb;unglizur nilai-nilai soJial a* f.oiiirrr"o-

20' Yang di maksud 
1:og3 e.xperrqroup pada met,rJ. jig** adarah ,..a' Ketua dari 'setiap lelornpok 

:. Kelo-mpok inclepgndgl yang meqiadi penengah.x 
fifftil:i:far 

aan pcrvrakilan d. xeiorniot y*e u.itilt pi8 rcri,iarp pr*-iuirr,*
21. Pada awal perkeru'angaru)ya pr:mbelajaran kuantum dimaksudkan uuuntuk .........

?, lieneajar yang menyernnglcan 
v'rusorr\.\.' &tl'lK  .

b. lvtemilih stratJgi p,embetaj-atari   di sekotah
4 Meningkatkan keberhasitan Haup dsn karir remaja di nrmah

.. 1-_ Y:ryit perhati:n siswa AU*l f'"f".i*
zz' rembel.Jal'an krnnturn memberikan tekanan pada.pentingnya hal-hal berikut, kecuali ...a. interaksi c. Kebenaran

){ Frekuensi r r!---^ - -,!,
23. pembelui*u lugrtu* berpangkal pudo ,.. 

d' Perso;ralitas

a. Psikomotor*
b. Takso'orni Broom 

c' Fisika lc'antunr

t' 
iflXTlmfl n31r :-u n,en ssun.d ri';I?fr'T'Hlu,e .*aekati rearitas dengan

.x Agar siswa selil,u tertarik terhadop mata pelaharan yaaang diajaaarrrkan .b. Unfuk m.en'fupi kekurangan 1)etrg[asaqn materi 
ut v 'g qaJ Kan

c' Memberikan pengaiam* u.t..i* y*g u-i"ilenga! cara sedikitd, Memberika' kenyarnana' daragr irglZ 
'--l -" -J'Es.u r.j.n.r scstrKt'

t'' 
f'*iffli:"*tffffi,uo** Jio.prt r..ras hal pertauaaa y ng hanrs dildkukan adatah . ..
.b M,:nuristernapokok 

? ._l M:*lf:fffifrfl:cabang
" ffi[? nS:fr HT*#fr:I*'i' D ; d;;ii,*, urio?i r* nuv,r*, merup akan

a. Teqpadu
-y' r"i"r"* o' crl

tt;""$,Hfrj##anskan berdasarkan o'l;'Xi,i,ii?ifl,rnging"t inrormasi daram benruk ...
b. s,,-u -irit c. Parsiai

" ;tri:fijlt$f 
adalah salah sahr teknikoi;rlmengrratan meaoori daram moder

a. coopertiflearning 
,E Namaib. CTL

2e' Dalem pernbelajaran-k.ant.rn *r,:*:,i;#T,l"t *,1*ihasiljika ses,ai dengan keriaotak' oleh karena itu i"ror,"*i *;i::::"ry$frrril",* di bawah ini, kecr:ali ...f;: fffio* 
hidup/gaml,ut tilu?ln^eosi 

4 Berrebihnn/tidak mas'k akar
30. Pada p"nigrrr,* peta konsep, otak oipuoalog l*lff:.:*

?' Cabaag pohon 
vr},utruatrSs€9ugt 

"'
b. rt.trti"iiiton .E Hutanrava

d. Dahanponon
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3 I . integreted kurikulurn merupakan kruilulum dengan menrusatksn pada ...
,X 

'Iopic/tema tertcntu yang memcrlukan pemeqhan dengan bahan dari berbagai rnacam mata
pelaj aran yng diperlukan

b. Penggabungzur dua mat4 pelajariur yang mempunyai hubungan erat
c. Hasil kebudayann dan pengetahuan umat manusia selama berabad-abad
d. Penyusuran pengetahuan secara logis dan sistematis

32. Pembelajaran IPS terpadrr daput diksmbanglcan dcugan model berikut, kecuali ...

3 3. Melalui pembelajaran terpadu, kewrtungan pokok yang dirasakan sisr,,a adalah . . .
a. Hasit transfi:r pengetahuan diui gunr ke siswa

ha' Pcngalaman langsuug untuk rnemproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya
c. Mengerti makna telajar drur rrrant'aatnya
d. M.enghal'all:an faktn-fakta pengetahuan pada diri siswa

34, Pendekatarn pembelajara:. terpadu dr SMP yeng menrbutuhkan waktu panjang adalah dengan cara

.x lvlerumuskan pc,kol: bahasan yang berlcaitan dengan lconsep materi berbagai disiplir. ilmu
b, Vlongambil satu disiplin iimu sebagai sumber materi utama
c. lvlencari pokok bah.asan tinp disiplin ilmu dengan merubah unrtan pokok materi
d. I4erurnuskan korrsep yang sarnfl pada tiap disiplin ilrnu
e. Melnkukan fusi konsep materi dari berbagai disiplin ilmu

35. Tema permukiman kunuh dapat dipelajari ctari bebarapa konsep ilmu geografi, sosiologi,
ekonomi, dan sejarah. Contoh terna tersebut merupakan model pernbelajaran terpadu berdasaxlon

a. Fragmented model
b. Nested model

a. Topic
b. Poten.si utana

a. r oplc
b. Pokok bahasan

.x lopic
b, Potensi utarna

c. Intetrated model
.{: Groupinvestigation

.{ Permasalahan
d" Pokok bahasan

.d Potensi utama
d. Permasalahan

Permasalahan, kasus
Pokok bahasan

36. Pulau Bali sebagai daerah wisata dikaji dari fastor alarn, social, historis adalah contoh
pembelajaran terpadu yang mengarnbil tema berdasarkan ...

37. Pnoritas pertama yang harus dilalcukan pada penlusunan tencana pembelajaran terpadu adalah ...
a. Penentuan tooic .d Pemetaan kopetensi dasar
b. Penjabaran kopentensi ctasar d. Pengembangan silabus, Fenyusunan RPP

38. Tema "Pariwisata" dapat dikembangkan melalui teknik Integrasi berdasirkan .. ,
c.
d.

39. Berikut ini langkah-langfuh menyusun perencsnaan pembelajaran terpadu, kecuali ...
a. Pemetaen kompetensi dasar .g Pembuatannn ratriks

a. Fra.gmented c. Share

!, Penyr.rsunan desain perrbele.ljaran d. penentuan topic
40. Berikut ini adala.h model yafig dapat clikembangkan dalam plndekatan pembelajaran terintegrasi,

kecual i  . . ,

b, Nested X Inqurry
41. Zone of proximal development adalahkonsep optimalisasi kemarhpuan siswa melalui intenrksi

social dengan oPng lain vturg memacu pcngonstrulsian ide-ide baru dan meningkatkan
per!:embangan intelekrr:al pelajar, konsep ini dikemukakan oleh ...
a. Jhon Dewey fi Vycotsky
b. Jarorrre Bruner d. Brornley

42. Konsep menyodorkan berbagai situasi yang menrbingungkan kepada siswa d.an.mendorong
mereka untuk rnenyelidiki, mencari jawa.L.annya adalah lioturp dari shategi ,..
1. Juscovery lcaming .t Inquiri leamin!
b. Indulaif leanring d. Cobperative leirning

43. Dibawab ini inerupakan tujuan dari pe:nbelajaran berbasis masalalikecuali ...
a, Meningka&an ketraurpilan intelelcual dan investigative :
b. Meningkatkan kemanpuan berfikirholistic

.t' Memahami peran onulg dewasa
d. Membantu siswa untuk menjadi pclajar yang mandiri
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44. Tingkat perkembangan belajar yang dapat difungsikaaan tau dicapai oleh individu dengan bantuan
orang lain mcnurut vygotslcy (197g) ciisebut dengarl tingkat perkembangan ,..
a. Awal c. Final

45. Langkah awal dalam pelaksannan pBL adalah ,..
.g Memberikan orientasi tentang permasarahannya lcepada siswa
b, Mengorganisasikan diri uatuk mcneliti
c. Investigasi mandiri dan kelompok
d. Pengembang'an ide dan rnemprcsentssikan laporan hasil ponyolidikan,

46. Metode mengajar dibawah ini paling cocok digunakur dalemmodsl PBL ,

b. A*ual

a, Cerarrralr
b. Demonstrasi

As ses srnent perfo'rmarrc e
As sessment pc'rtolblic

l. r Bila no I dan 2 benar
C : Bila no 2 dan 3 benar

.K Potensial

c. Tanyajawab
fi Proyek

c. Asesment autcntik
,{ Asesment tadisional

B : Bila no I dan 3 benar
D : Bial semua ber:ar

47. Guru rnembantu siswa, untuk melakukan refleksi terhadap investigasinya dan proses-prosqs
mereka gunakan, adalah aktivitas gunr pada tnhap ... pada model pBL.
di Ke-satu c. Ke-tiga
b. Ke-dua /&( Ke-ernpat

48' Dibawoit iry yang merupakrur syarat-syarat perumusan nrasalah yang baik dalam PBL, kecuali ..,
a.. Autentik .E Cakupnrurya sempit 

-

b. Menciptakan misteri atau teka.'teki d. Sesuii dengan tingkat perkemburgan
49. Dibawah ini merupakan pertanyaan pernbelajaran yang dapatdijadikan masalah dalam model pBL

;. Jelaskan faclor-faktor yang u:enrlorong tedadinya longsor lahan
b. Coba analisis kecamatan mana saja yang potensial menjadi .laerah tujr:an wisata di kab.

Karanganyar?
.d Bagaimana rnengatasi kemiskinan cli perkotaait

d. Tenrukan daerah pe,ling tepat untuk tempat penrbuang,an akhir (TPA) sampatr di kota Solo
50. Ada beberapa bentul< evah.rasi dibawsh iru. yang lebih cocok dalam model PBi, kecuali ...

a.
b.

Pilih

51 , Dalam pemilihan media, factor yang perlu dipertirnbangkan adalah .,.
,z(1) Tujuan penrbelajar.an
a(2) Pebelajar
t(3) Biaya

52. Penrilihan media dengan model terb.elca lebih dapat dipercaya karena ...
r(1) Lebih analitis

(2) Bersifat intuitif P-
, (3) Dilakukat tlesairer J"/

53. Prinsip kesetjerhanaan dalam pem'oruran rnedia adalah ...
,u (l) Mudah dipahami ___

(2) Tulisan artistic F-',/ (3) Ide tergambarjelas +/
54.Ley Out dalam pernbuatan media gralis adalah ..,

(1) Garis besar isi gambar
/ (?-) Tata letak gambar l-'
/ (3) Susunan gembar \--

,r;Iirt1o":gan formal dalam pembuatan media ditunjuka' dengan bentuk ..,
\  r , , ,  v r r t G l l l l s

(2) Simetris P,
r'G) Diagonal -l-)

55. Tekstrr dapat dipakai .sebagai ...
r(1) Pengganti warna ^
/(2) Pengganti penekanan A(3) Pengganti bahan / I
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---:

,':" 57   ,Lay Outtt ransparansi sebalknya . ..
', .,(l) Jarak tak'terlanrpau luas

-(2) Daerah u'ansparai:si nengandung sahr ide
(3) Bahan dan buku dipirrdah ke tansparan

58. Dalam persiapan penggunaan media elehronik, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ...
/1) Memeriksa'voltase listrik
12) Menpelajali petuqiuk penggu4aan
(3) Pengaturan ruang

59. Pada pelaksanaan pcnggunaan mediq pcrlu diperhatikan bahwa ...
/(l) Gunr tidak nnernbelakangi pebelajar

(2) Gunr tidak menyelbgi pertanyaarr .P.
r,(3) Pebelajar tidak menulis di nrang yang digelapkan i/

60. Menurut model ASSURE sebeltun rnemilih media, guru pcrlu .,.
,/(1) Mengidentivikasi lceadaan awal pebelajar
/(2) Merumuskan tujuan \
UG) Memilih materi yang bergura 

-y

Kturci Jawaban

1.  B  3 l .A
2 .  C  3? ,D
3.  C  33 .8
4 .  C  34 .A
5.  D 35.C
6.  D 36.C
7,  A 17,C
B.  C 38.A
9.  A 39.C
10. c 40. D
11.  B 41.  C
12, B 42. C
13.  D 43.  C
t4. B 44. ' ,D
15.  c  45.  A
16. A 46, D
17, A 47,  D
18.  c 48; C
19.  C ;  4g,C
20. B 50. D
2t .  c 51.  D
22. B -{2. B
23. D 53. B
24, A 54, C
25. B 55. B

3i. i s6' A
57, A

28. C 59. D
29. C 59. B
30. C 60. D

Y,D
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Soal dan Jawaban Pretest PPG Pedagogik 1 

1. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah 

itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. 

Ilustasi ini berkaitan dengan perkembangan .... 

A. kemampuan kognitif 

B. kemampuan interaksional 

C. kemampuan integrasi diri 

D. kemampuan komunikatif 

2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah…. 

A. kemampuan berkomunikasi 

B. Kemampuan untuk memecahkan masalah 

C. kemampuan berinteraksi 

D. kemampuan untuk mengintegrasikan diri 

3. Kemampuan berfikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan 

obyek-obyek bersifat konkrit merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 

A. 0 - 2 tahun 

B. 2 -- 7 tahun 

C. 7 -- 11/12 tahun 

D. 11/12/ -- 14/15 tahun 

4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut 

pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan 

berfikir anak yang dikenal sebagai tahapan 

A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan obyek bersifat 

kongkrit (operasional konkrit) 

B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkunganya (sensomotor) 

C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris 

D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan obyek yang 

bersifat konkrit (operasional formal) 

5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri 

termasuk kecerdasan…. 

A. Kognitif 

B. Sosial 

C. Emosional 
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D. moral 

6. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak 

memberi kesmpatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang 

memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar 

sendiri. 

Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan 

A. sosial-emosional 

B. kognitif 

C. moral 

D. spritual 

7. Peserta didik telah memiliki yang memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan 

tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, 

menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. 

Hal ini merupakan contoh perilaku moral-spritual pada tahapan ... 

A. penalaran pascakonvensional 

B. penalaran konvensional 

C. penalaran prakonvensional 

D. penalaran interkonvensional 

8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat dan bangsa 

serta setia mendukung aturan social bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai 

sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral 

A. Prakonvensional 

B. Konvensional 

C. Pascakonvensional 

D. Interkonvensional 

9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan 

kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal …. 

A. mengemukakan gagasan 

B. mengaktualisasikan diri 

C. penciptaan hubungan yang baik 

D. menformulasikan tindakan 
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10. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan 

lebih senang tinggal di sekolah sampai sore, petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya 

pulang karena matahari hampir tenggelam. 

Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor .... 

A. intelegensi dan kognitif 

B. budaya dan pembiasaan 

C. keluarga dan lingkungan masyarakat 

D. emosional dan kepribadian 

11. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru tetapi 

pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami 

kesulitan/ gangguan belajar dalam hal .... 

A. kesulitan akademis 

B. gangguan simbolik 

C. gangguan nonsimbolik 

D. gangguan sosial 

12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan 

konseling adalah.... 

A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya 

B. Menbantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya 

C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar 

D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu 

13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan 

dari luar (stimulus) dan balasan dari siswa (response) yang dapat diamati. Semakin sering 

hubungan (bond) antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan 

keduanya (law of exercise). Teori belajar yang dimaksud adalah… 

A. Behaviorisme 

B. Humanistik 

C. Sibernetik 

D. Kontruktivisme 

14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas 

untuk mengumpulkan data, membuat dugaan (hipotesis), mencoba-coba (trial and error), 

mencari dan menemukan keteraturan (pola), menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta 
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bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori 

belajar…. 

A. Sibernetik 

B. Humannistik 

C. Behaviorisme 

D. Konstruktivisme 

15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, 

dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha 

memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang 

pengamatnya. Teori belajar ini adalah …. 

A. Humanistik 

B. Konstruktivisme 

C. kognitivisme 

D. Nativisme 

16. Pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi di manapun. 

Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam 

jaringan atau online. Pernyataan diatas sejalan dengan teori belajar …. 

A. Sibernetik 

B. Konstruktivisme 

C. Behaviorisme 

D. Kognitivisme 

17. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait 

dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori 

belajar… 

A. Behaviorisme 

B. Konstruktivisme 

C. Kognitivisme 

D. Sibernatik 

18. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan 

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam: 

A. Silabus 

B. RPP 

C. Silabus dan RPP 
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D. SKL 

19. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari.... 

A. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, 

metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi 

B. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator,materi, metode, 

media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi 

C. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, 

metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi 

D. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, 

metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran 

20. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran, perbedaannya adalah 

sebagai berikut: 

A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan rpp mengarahkan kegiatan belajar untuk 

mencapai kompetensi dasar 

B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari 

standar kompetensi lulusan 

C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru 

D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satan pendidikan. 

Soal dan Jawaban Pretest PPG Pedagogik 2 

1. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah 

A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi 

B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

C. RPP bersumber dari silabus 

D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan 

2. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 

sebagai berikut ...... 

1) Kompetensi dasar :Mengenal kegiatan bermusyawarah 

2) Indikator : menyebutkan dua ciri kegiatan bermusyawarah 

3) Tujuan Pembelajaran : setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas siswa dapat menyebutkan 

dua ciri kegiatan musyawarah dengan benar 

Berdasarkan komoponen-komponen RPP tersebut prinsip digunakan adalah.... 

A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 
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B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 

D. Keterkaitan dan keterpaduan 

3. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut: 

A. ingatan; pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi; 

B. ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, síntesis, dan evaluasi 

C. ingatan, pemahaman, síntesis, aplikasi, analsis, dan evaluasi 

D. ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan, síntesis. 

4. Taksonomi Anderson dan Krathwol menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom 

mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut: 

A. ingatan; pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi; 

B. ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, síntesis 

C. ingatan, pemahaman, síntesis, aplikasi, analsis, dan evaluasi 

D. ingatan, pemahaman, aplikasi,analisis, evaluasi, dan, mencipta. 

5. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain; berpikir dan bertindak kreatif, 

memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan 

berfikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, adalah…. 

A. Role Playing 

B. Inquiry 

C. Problem Solving 

D. Picture and Picture 

6. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah 

proses pembelajaran adalah: 

A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi 

B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan 

C. Jumlah peserta didik yang mengikti pembelajaran 

D. Motivasi belajar siswa 

7. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam…. 

A. Pencapaian standar kompetensi 

B. Pencapaian kompetensi dasar. 

C. Pencapaian tujuan pembelajaran 

D. Pencapaian standar kelulusan 
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8. Apa yang paling tepat dilakukan guru, jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan ? 

A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut 

B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah 

C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik 

D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. 

9. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya .... 

A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai 

dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik. 

B. Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi 

pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 

C. Cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, sumber 

belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 

D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai 

kompetensi. 

10. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali.... 

A. Sharing dengan teman 

B. Guru kreatif 

C. Pengalaman nyata 

D. Menggunakan satu sumber 

11. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu 

menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan jaman dan 

memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan 

materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria… 

A. Sahih 

B. Kebermanfaatan 

C. Layak dipelajari 

D. Menarik minat 

12. Bu Rossa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang 

dikenal siswa kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk 

pengembangan materi yang disusun Bu Rossa mengikuti pola.... 

A. Kausal 
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B. Spiral 

C. Kronologis 

D. inquiri 

13. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan tetapi harus didasarkan 

pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok 

besar atau massal. 

Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria... 

A. tujuan 

B. sasaran didik 

C. ketersediaan 

D. konteks penggunaan 

14. Pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru dapat menyusun strategi 

pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. 

Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih 

media pembelajaran adalah… 

A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah 

B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. 

C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. 

D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. 

15. Pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru harus dapat menentukan jenis media 

yang tepat sesuai dengan materi. Di lihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi 

ke dalam.. 

A. media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas 

B. media yang dpat didengar saja dan media yang dapat dilihat 

C. media tradisional dan media berbasis TIK 

D. media dua dimensi dan media tiga dimensi 

16. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. 

Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih 

media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. 

Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah... 

A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, 

ketersediaan,konteks penggunaan, dan mutu teknis. 
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B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi visi sekolah dan 

konteks penggunaan. 

C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah dan konteks penggunaan 

D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasiaan dan karakteristik media 

17. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaraan utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media 

pembelajaran adalah: 

A. media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK 

B. sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran 

C. media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran 

D. memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan 

18. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk 

memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi guru 

sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang 

berisi sistem peredaran darah. 

Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: 

A. Menampilkan objek yang terlalu besar 

B. Membuat konkrit konsep yang abstrak 

C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. 

D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. 

19. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru 

dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin 

menjelaskan suatu konsep/ objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. 

Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut: 

A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. 

B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. 

C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. 

D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. 

20. Seorang guru ingin membuka situs google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang 

bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru 

tersebut adalah… 

A. book 

B. forum 
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C. blog 

D. e-portofolio 

Soal dan Jawaban Pretest PPG Pedagogik 3 

1. Seorang guru sedang ber-googling atau membuka situs google untuk mencari informasi 

mengenai pembelajaran berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). 

Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah… 

A. program mencari informasi 

B. program desktop publishing 

C. program untuk menjelajahi laman 

D. program penciptaan laman 

2. Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet 

yang dikenal dengan istilah mesin pencari (search engine). 

Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain google adalah... 

A. www.yahoo.com 

B. www.gmail.com 

C. www.hotmail.com 

D. www.cari-data.com 

3. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar dan 

berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk 

memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah... 

A. Microsoft Database 

B. Microsoft PowerPoint 

C. Microsoft Desktop Publishing 

D. Microsoft Word 

4. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatihan siswa dalam 

pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi 

sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah.... 

A. Microsoft Database 

B. Microsoft Spread Sheet 

C. Microsoft powerpoint 

D. Microsoft Desktop Publishing 
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5. pertanyaan, mengumpulkan data (informasi) dengan berbagai teknik, mengasosiasi/ 

menganalisis/mengolah data (informasi) dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan 

hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran… 

A. portofolio 

B. saintifik 

C. penemuan 

D. autentik 

6. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal 

dalam mengumpulkan dan mengintergrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, 

dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing 

peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum. 

Pembelajaran yang dilakanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran .... 

A. projek based learning 

B. discovery Learning 

C. Problem Based Learning 

D. Inquiry learning 

7. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok 

mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga 

dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. 

Kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran .... 

A. Project based learning 

B. inquiry learning 

C. Discovery learning 

D. problem based learning 

8. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project 

based learning : 

1) Penentuan Pertanyaan Mendasar, 

2) Mendesain Perencanaan Proyek, 

3) Menyusun Jadwal (Create a Schedule), 

4) Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the Progress of 

the Project), 

5) Menguji Hasil (Assess the Outcome), 

6) Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience). 
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Urutan yang benar adalah .... 

A. 1-2-3-4-5-6 

B. 1-3-2-4-5-6 

C. 1-3-2-5-6-4 

D. 1-2-3-5-4-6 

9. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini! 

1) Mengorganisasi siswa dalam belajar 

2) Orientasi siswa pada masalah 

3) Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran Problem Based 

Learning, urutan langkah yang tepat adalah .... 

A. 1-2-3-4 

B. 2-3-1-4 

C. 3-2-1-4 

D. 2-3-1-4 

10. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk 

menentukan KKM diperlukan faktor-faktor…. 

A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru 

B. Kemampuan guru, sarana/prasarana, dan intake siswa 

C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa 

D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa 

11. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali.... 

A. sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran 

B. merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran 

C. dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program 

pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. 

D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode 

kualitatif atau kuantitatif. 

12. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam…. 

A. Pencapaian standar kompetensi 

B. Pencapaian kompetensi dasar. 
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C. Pencapaian tujuan pembelajaran 

D. Pencapaian standar kelulusan 

13. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah; 

A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa 

B. Menambah bahan pelajaran baru 

C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut 

D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut 

14. Instrumen yang diguanakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran 

adalah: 

A. Pedoman observasi 

B. Kuesioner 

C. Pedoman wawancara 

D. Tes hasil belajar 

15. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang 

pertama kali harus dipelajari: 

A. Buku sumber yang digunakan 

B. Kurikulum dan silabus 

C. Indikator pencapaian kompetensi 

D. Kemampuan awal siswa 

16. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu 

artinya: 

A. penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur 

B. penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran 

C. penilian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai 

D. penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi 

17. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persayaratan 

berikut, kecuali: 

A. Konstruksi butir soal memenuhi persayaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan 

B. Substansi yang diukur mempresentasiukan kompetensi yang dinilai 

C. Bahasa yang digunakan komukinatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik 

D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester 
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18. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu 

rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai; 

A. Mean 

B. Modus 

C. Median 

D. Simpangan baku 

19. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan 

A. Penilaian hasil belajar peserta didik 

B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru 

C. Penilaian silabus dan RPP 

D. Penilaian standar kompetensi lulusan 

20. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. 

Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan 

penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan 

hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian…. 

A. Objektivitas. 

B. Transparan 

C. Bermakna 

D. Menyeluruh 

Soal dan Jawaban Pretest PPG Pedagogik 4 

1. Upaya merancang pengayaan bagi perserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal 

tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut: 

A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda 

B. memberikan test tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi 

C. memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi 

berikut instrument testnya yang sesuai 

D. diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-

soal yang memiliki kesulitan tinggi 

2. Dasar rancangan program remidi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah 

ketuntasan belajar …. 

A. proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa 

B. tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan test diagnostik 
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C. sasaran terpenting pengajaran remidial adalah peningkatan kecerdasan siswa 

D. strategi yang dipilihhanya berbentuk test ulang 

3. Salah satu prinsip merancang program remidial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan 

guru …. 

A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial 

B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil 

temuan analisis evaluasi belajar siswa 

C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan 

rancangan yang ada. 

D. merancang test ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi 

4. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan 

oleh sekolah, pada prinsipnya merupakan: 

A. Nilai batas ambang kompetensi 

B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik 

C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik 

D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah 

5. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara …. 

A. Memberikan penilaian menyeluruht erhadap tugas-tugas siswa 

B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil test harian dan sumatif tiap siswa 

C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik 

oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar 

D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat 

kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan 

pengajarandan test remedial 

6. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa, kemampuan 

dalam proses pembelajaran dan hasil post test disebut .... 

A. Konstruktivisme 

B. Authentic assesment 

C. Efektif 

D. kondusif 

7. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi 

skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian maka skor standar 
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yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini (PAN) mencerminkan status 

individu di dalam kelompok. 

Pendekatan tes yang dimaksud adalah…. 

A. Penilaian berkelanjutan 

B. penilaian menyeluruh 

C. penilaian acuan patokan 

D. penilaian acuan norma 

8. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian 

acuan kriteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang 

ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar 

yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. 

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada 

pendekatan .... 

a. Penilaian berkelanjutan 

b. Penilaian autentik 

c. Penilaian acuan patokan 

d. Penilaian acuan norma 

9. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi, 

merupakan… 

A. tujuan penilaian 

B. prinsip penilaian 

C. fungsi penilaian 

D. hasil penilaian 

10. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam 

pembelajaran remidial dan program pengayaan merupakan…. 

A. prinsip penilaian 

B. tujuan penilaian 

C. fungsi penilaian 

D. bentuk penilaian. 
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11. Assesment hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, 

kecuali: 

A. objektif 

B. adil 

C. kooperatif 

D. terpadu. 

12. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, hal 

tersebut merupakan prinsip penilian yang: 

A. adil 

B. objektif 

C. valid 

D. sistematis 

13. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun 

hasilnya, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang… 

A. adil 

B. akuntabel 

C. valid 

D. sistematis 

14. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-

langkah yang baku, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang… 

A. adil 

B. objektif 

C. valid 

D. sistematis 

15. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan assesmen hasil belajar 

peserta didik, kecuali…. 

A. ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 

B. menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi 

C. ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan 

D. dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek 

16. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar 

sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial 
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harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik.Pernyataan di atas termasuk salah 

prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu... 

A. Fleksibilitas 

B. Interaktif 

C. Adaptif 

D. Kesinambungan 

17. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot ternyata 

hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga 

mengikuti program remidial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti 

program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan 

cara... 

A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut 

B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial 

C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya 

D. Memberi tugas mengerjakan Lembar Kerja Siswa 

18. Upaya merancang pengayaan bagi perserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal 

tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut: 

A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda 

B. memberikan test tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi 

C. memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi 

berikut instrument testnya yang sesuai 

D. diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-

soal yang memiliki kesulitan tinggi 

19. Dasar rancangan program remidi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah 

ketuntasan belajar …. 

A. proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa 

B. tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan test diagnostik 

C. sasaran terpenting pengajaran remidial adalah peningkatan kecerdasan siswa 

D. strategi yang dipilihhanya berbentuk test ulang 

20. Salah satu prinsip merancang program remidial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan 

guru …. 

A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial 
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B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan 

hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa 

C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan 

yang ada. 

D. merancang test ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi 

Soal dan Jawaban Pretest PPG Pedagogik 5 

1. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-

kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang 

pembelajaran/pendidikan.Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah ... 

A. merumuskan masalah 

B. mengidentifikasi masalah 

C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan 

D. menyusun proposal penelitian 

2. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan (yang disengaja dan tak sengaja), (c) 

keadaan dan kendala tindakan, (d) bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau 

mempermudah tindakan dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah …. 

A. refleksi 

B. observasi 

C. perencanaan 

D. pelaksanaan 

3. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini 

sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian 

lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah …. 

A. A. observasi --> refleksi --> perencanaan --> pelaksanaan tindakan 

B. refleksi --> perencanaan --> pelaksanaan tindakan --> observasi 

C. perencanaan --> observasi --> pelaksanaan tindakan --> refleksi 

D. perencanaan --> pelaksanaan tindakan --> observasi --> refleksi 

4. Rumusan masalah dalam PTK berikut, yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan 

masalah PTK? 

A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Boyolali? 

129



B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan 

melalui metode tanya jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas XI IPA 2? 

C. Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan 

nasional? 

D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? 

5. Dalam Penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari .... 

A. kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar 

B. keriasauan pendidik akan mutu pendidikan 

C. keinginan untuk membantu guru 

D. kepedulian peneliti akan kinerja guru 

6. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Suharsimi 

Arikunto, kecuali…. 

A. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja 

B. Kegiatan yang direkayasa 

C. Perencanaan 

D. Upaya empiris dan sistematis 

7. Pola perencanaan-pelaksanaan-observasi-refleksi secara bertahap dan terus-menerus 

merupakan karakteristik PTK dalam hal…. 

A. Pengumpulan data 

B. Menganalisis masalah 

C. Mencapai tujuan 

D. Menentukan ruang lingkup 

8. Peran guru dalam PTK adalah sebagai… 

A. Guru 

B. Peneliti 

C. Guru dan Peneliti 

D. Objek Penelitian 

9. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan, kecuali…. 

A. Pelaksanaan tindakan 

B. Observasi dan intepretasi 

C. Diskusi balikan 

D. Analisis data 

130



10. Tujuan PTK adalah… 

A. Perbaikan KBM 

B. Menyusun teori baru 

C. Memperbaiki teori 

D. Menyusun generalisasi 

11. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk 

tindak lanjut PTK merupakan… 

A. Analisis 

B. Refleksi 

C. Observasi 

D. Diskusi 

12. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK 

khususnya pada bagian…. 

A. Kesimpulan 

B. Prosedur penelitian 

C. Pendahuluan 

D. Metodologi penelitian 

13. Persiapan awal dalam PTK adalah… 

A. Menyiapkan cara wawancara 

B. Membuat analisis kelayakan hipotesis 

C. Membuat rencana (perbaikan) pembelajaran dan skenarionya 

D. Menyiapkan fasilitas dan sarana 

14. Proposal penelitian dalam PTK adalah…. 

A. Usulan untuk mendapatkan dana penelitian 

B. Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru 

C. Uraian projek penelitian pendidikan 

D. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK 

15. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK, kecuali… 

A. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan 

B. Analisis kelaikan hipotesis tindakan 

C. Persiapan tindakan 

D. Observasi dan inperetasi. 
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16. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adallah melakukan refleksi. Refleksi 

ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya 

refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah.... 

A. untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran 

B. untuk mencapai kepuasaan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam 

menjalin komunikasi positif dengan pendidik. 

C. untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

selanjutnya 

D. untuk mencapai kepuasaan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin 

komunikasi positif dengan peserta pendidik. 

17. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan 

dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah …. 

A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik 

B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan 

C. untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran 

D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu 

18. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada 

kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, 

diantaranya adalah .... 

A. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran 

B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran 

D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran 

19. Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa 

prinsip, di antaranya adalah …. 

A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran 

B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis 

D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran 

20.Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun setelah peserta 

didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik 
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dalam bekerjasama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik 

selama mengikuti pembelajaran.Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjelaskan memberikan 

penjelasan tetang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah ... 

A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? 

B. Bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? 

C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? 

D. mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan 

pembelajaran yang kita lakukan 
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Kode : 1.180GF0000
Mata Ujian : Matematika (Modul 0)

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

PEDAGOGIK

1
Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral,
spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual.

Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual,
sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.

Membedakan berbagai aspek perkembangan siswa berdasarkan ciri-cirinya

2 Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran yang diampu Menentukan kesulitan belajar

3
Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik.

Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait
dengan mata pelajaran yang diampu

Merancang kegiatan pembelajaran sesuai karakteristik mapel matematika SMP/MTs

4
Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata
pelajaran yang diampu.

Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
diampu.

Memilih pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran mapel matematika
SMP/MTs

5
Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan
pembelajaran.

Mengklasifikasikan materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman
belajar dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan

6 Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas,
laboratorium, maupun lapangan.

Merancang pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium,
maupun lapangan.

7
Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan dilapangan dengan
memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.

Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, laboratorium, maupun lapangan
sesuai rambu-rambu kurikulum yang berlaku

8
Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik
siswa dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.

Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mapel
matematika SMP/MTs untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh

9
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk kepentingan pembelajaran.

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
Memilih media teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai untuk membantu proses
pembelajaran matematika SMP/MTs

10
Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong siswa mencapai prestasi
secara optimal.

Menentukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan kemampuan aspek
keterampilan untuk mencapai prestasi belajar optimal siswa

11
Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun
dengan siswa

Berkomunikasi secara efektif, empatik,dan santun dengan siswa dengan bahasa yang khas
dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal

Memberikan tanggapan terhadap respon siswa SMP/MTs dalam interaksi pembelajaran
matematika SMP/MTs dengan bahasa yang khas secara efektif, empati, dan santun

12
Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan
hasil belajar.

Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi
sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi
sesuai dengan karakteristik mapel matematika SMP/MTs

13 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Menentukan instrumen evaluasi proses dan hasil belajar

14 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Menentukan prosedur evaluasi proses dan hasil belajar

15
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk
kepentingan pembelajaran.

Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar Mengkonstruksikan hasil penilaian dan evaluasi dengan KKM yang sudah ditentukan

16
Menggunakan informasi hasil penilaiandan evaluasi untuk merancang program remedial dan
pengayaan.

Merancang program remedial dengan menggunakan hasil penilaian dan evaluasi proses
dan hasil pembelajaran

17
Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan
kualitas pembelajaran.

Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

18
Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata
pelajaran yang diampu.

Merumuskan masalah di kelas terkait mapel matematika SMP/MTs yang dapat dipecahkan
dengan PTK

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

PROFESIONAL

1
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan
yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

Menggunakan bilangan, hubungan diantara bilangan, berbagai
sistem bilangan dan teori bilangan.

Menerapkan operasi pada bilangan dan aturannya pada berbagai konteks permasalahan. (0)
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2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan

3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret bilangan

4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dan sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar

5 Menggunakan pengukuran dan penaksiran Menentukan hasil taksiran dari operasi beberapa bilangan

6 Menaksir dan menghitung luas bangun datar tak beraturan

7 Menggunakan logika matematika. Menerapkan prinsip silogisme dalam menarik kesimpulan

8 Menggunakan konsep-konsep geometri. Menganalisis bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya

9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun datar

10 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar

11 Menganalisis bangun ruang berdasarkan sifat-sifatnya

12 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang

13 Mengidentifikasi macam transformasi geometri pada suatu pernyataan geometris

14 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras

15 Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang. Menjelaskan pengertian ruang sampel dan kejadian

16 Menerapkan konsep peluang kejadian untuk menyelesaikan masalah.

17 Menentukan ukuran pemusatan yang tepat untuk mewakili suatu populasi.

18 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep statistika

19 Menggunakan pola dan fungsi. Membedakan relasi dan fungsi

20 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat

21 Menggunakan konsep-konsep aljabar. Menentukan model matematika dari masalah nyata

22 Melakukan operasi bentuk aljabar

23 Menggunakan konsep persamaan linear satu variable dalam menyelesaikan masalah nyata

24 Menggunakan konsep pertidaksamaan linear satu variable dalam menyelesaikan masalah nyata

25 Mengidentifikasi sifat-sifat persamaan kuadrat

26 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat

27 Menganalsis sifat-sifat pada persamaan garis lurus

28 Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.
Mengidentifikasi karakteristik pembelajaran matematika SMP/MTs yang sesuai dengan aliran filsafat
matematikanya

29
Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti
lunak komputer, model matematika, dan model statistika.

Mengidentifikasi penggunaan alat peraga yang sesuai dengan KD dan materi pembelajaran matematika
SMP/MTs yang dipelajari siswa

30
Menganalisis penggunaan piranti yang berhubungan dengan komputer/TIK dalam pengelolaan pembelajaran
matematika SMP/MTs

31
Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang
diampu.

Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. Menganalisis keterkaitan antara SKL, KI, KD mapel matematika SMP/MTs

32 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Menganalisis indikator pencapaian pada suatu KD Matematika SMP/MTs

33 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran matematika SMP/MTs pada suatu KD matematika SMP/MTs

34
Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara
reatif

Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat
perkembangan siswa

Menentukan materi pembelajaran pada kegiatan memecahkan masalah matematika yang sesuai dengan
tingkat perkembangan siswa SMP/MTs
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35 Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif
Menentukan materi pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dengan kecepatan belajar
beragam dalam pembelajaran matematika SMP/MTs

36
Meyusun bahan ajar matematika yang kontekstual dengan tingkat perkembangan siswa SMP/MTs dan
perkembangan jaman

37
Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan
dengan melakukan tindakan reflektif. (0)

Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan
keprofesionalan

Menentukan kegiatan peningkatan keprofesionalan yang didasarkan hasil refleksi dan terkait dengan
pengelolaan pembelajaran matematika SMP/MTs

38
Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan
keprofesionalan.

Menentukan masalah dalam pembelajaran matematika SMP/MTs untuk bahan penelitian tindakan kelas

39
Menjelaskan cara-cara menindaklanjuti hasil penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kualitas proses
pembelajaran matematika SMP/MTs

40 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
Mengidentifikasi kegiatan up to date yang berhubungan dengan perkembangan pembelajaran matematika
SMP/MTs

41
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
mengembangkan diri

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
berkomunikasi.

Mengidentifikasi kegiatan memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi yang terkait dengan pengelolaan
pembelajaran matematika SMP/MTs

42 Memanfaatkan teknologi
Menentukan kegiatan memanfaatkan internet untuk penelusuran sumber belajar yang diperlukan dalam
pengembangan diri yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran matematika SMP/MTs
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Kode : 1.180GG0000
Mata Ujian : Matematika (Modul 0)

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

PEDAGOGIK

1
Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral,
spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual.

Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual,
sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.

Membedakan berbagai aspek perkembangan siswa berdasarkan ciri-cirinya

2 Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran yang diampu Menentukan kesulitan belajar

3
Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik.

Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait
dengan mata pelajaran yang diampu

Merancang kegiatan pembelajaran sesuai karakteristik mapel matematika SMP/MTs

4
Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata
pelajaran yang diampu.

Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
diampu.

Memilih pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran mapel matematika
SMP/MTs

5
Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan
pembelajaran.

Mengklasifikasikan materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman
belajar dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan

6 Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas,
laboratorium, maupun lapangan.

Merancang pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium,
maupun lapangan.

7
Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan dilapangan dengan
memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.

Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, laboratorium, maupun lapangan
sesuai rambu-rambu kurikulum yang berlaku

8
Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik
siswa dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.

Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mapel
matematika SMP/MTs untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh

9
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk kepentingan pembelajaran.

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
Memilih media teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai untuk membantu proses
pembelajaran matematika SMP/MTs

10
Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong siswa mencapai prestasi
secara optimal.

Menentukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan kemampuan aspek
keterampilan untuk mencapai prestasi belajar optimal siswa

11
Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun
dengan siswa

Berkomunikasi secara efektif, empatik,dan santun dengan siswa dengan bahasa yang khas
dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal

Memberikan tanggapan terhadap respon siswa SMP/MTs dalam interaksi pembelajaran
matematika SMP/MTs dengan bahasa yang khas secara efektif, empati, dan santun

12
Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan
hasil belajar.

Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi
sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi
sesuai dengan karakteristik mapel matematika SMP/MTs

13 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Menentukan instrumen evaluasi proses dan hasil belajar

14 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Menentukan prosedur evaluasi proses dan hasil belajar

15
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk
kepentingan pembelajaran.

Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar Mengkonstruksikan hasil penilaian dan evaluasi dengan KKM yang sudah ditentukan

16
Menggunakan informasi hasil penilaiandan evaluasi untuk merancang program remedial dan
pengayaan.

Merancang program remedial dengan menggunakan hasil penilaian dan evaluasi proses
dan hasil pembelajaran

17
Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan
kualitas pembelajaran.

Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

18
Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata
pelajaran yang diampu.

Merumuskan masalah di kelas terkait mapel matematika SMP/MTs yang dapat dipecahkan
dengan PTK

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

PROFESIONAL

1
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan
yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

Menggunakan bilangan, hubungan diantara bilangan, berbagai
sistem bilangan dan teori bilangan.

Menerapkan operasi pada bilangan dan aturannya pada berbagai konteks permasalahan. (0)
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2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan

3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret bilangan

4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dan sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar

5 Menggunakan pengukuran dan penaksiran Menentukan hasil taksiran dari operasi beberapa bilangan

6 Menaksir dan menghitung luas bangun datar tak beraturan

7 Menggunakan logika matematika. Menerapkan prinsip silogisme dalam menarik kesimpulan

8 Menggunakan konsep-konsep geometri. Menganalisis bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya

9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun datar

10 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar

11 Menganalisis bangun ruang berdasarkan sifat-sifatnya

12 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang

13 Mengidentifikasi macam transformasi geometri pada suatu pernyataan geometris

14 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras

15 Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang. Menjelaskan pengertian ruang sampel dan kejadian

16 Menerapkan konsep peluang kejadian untuk menyelesaikan masalah.

17 Menentukan ukuran pemusatan yang tepat untuk mewakili suatu populasi.

18 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep statistika

19 Menggunakan pola dan fungsi. Membedakan relasi dan fungsi

20 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat

21 Menggunakan konsep-konsep aljabar. Menentukan model matematika dari masalah nyata

22 Melakukan operasi bentuk aljabar

23 Menggunakan konsep persamaan linear satu variable dalam menyelesaikan masalah nyata

24 Menggunakan konsep pertidaksamaan linear satu variable dalam menyelesaikan masalah nyata

25 Mengidentifikasi sifat-sifat persamaan kuadrat

26 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat

27 Menganalsis sifat-sifat pada persamaan garis lurus

28 Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.
Mengidentifikasi karakteristik pembelajaran matematika SMP/MTs yang sesuai dengan aliran filsafat
matematikanya

29
Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti
lunak komputer, model matematika, dan model statistika.

Mengidentifikasi penggunaan alat peraga yang sesuai dengan KD dan materi pembelajaran matematika
SMP/MTs yang dipelajari siswa

30
Menganalisis penggunaan piranti yang berhubungan dengan komputer/TIK dalam pengelolaan pembelajaran
matematika SMP/MTs

31
Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang
diampu.

Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. Menganalisis keterkaitan antara SKL, KI, KD mapel matematika SMP/MTs

32 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Menganalisis indikator pencapaian pada suatu KD Matematika SMP/MTs

33 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran matematika SMP/MTs pada suatu KD matematika SMP/MTs

34
Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara
reatif

Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat
perkembangan siswa

Menentukan materi pembelajaran pada kegiatan memecahkan masalah matematika yang sesuai dengan
tingkat perkembangan siswa SMP/MTs
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35  Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif
Menentukan materi pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dengan kecepatan belajar
beragam dalam pembelajaran matematika SMP/MTs

36   
Meyusun bahan ajar matematika yang kontekstual dengan tingkat perkembangan siswa SMP/MTs dan
perkembangan jaman

37
Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan
dengan melakukan tindakan reflektif. (0)

Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan
keprofesionalan

Menentukan kegiatan peningkatan keprofesionalan yang didasarkan hasil refleksi dan terkait dengan
pengelolaan pembelajaran matematika SMP/MTs

38  
Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan
keprofesionalan.

Menentukan masalah dalam pembelajaran matematika SMP/MTs untuk bahan penelitian tindakan kelas

39   
Menjelaskan cara-cara menindaklanjuti hasil penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kualitas proses
pembelajaran matematika SMP/MTs

40  Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
Mengidentifikasi kegiatan up to date yang berhubungan dengan perkembangan pembelajaran matematika
SMP/MTs

41
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
mengembangkan diri

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
berkomunikasi.

Mengidentifikasi kegiatan memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi yang terkait dengan pengelolaan
pembelajaran matematika SMP/MTs

42  Memanfaatkan teknologi
Menentukan kegiatan memanfaatkan internet untuk penelusuran sumber belajar yang diperlukan dalam
pengembangan diri yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran matematika SMP/MTs
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Kode : 1.180GJ0000
Mata Ujian : Matematika (Modul 0)

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

PEDAGOGIK

1
Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek
fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan
intelektual.

Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-
emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.

Menentukan karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik,
intelektual, dan sosial-emosional

2 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu
Mengidentifikasi penyebab kesulitan siswa dalam meyajikan atau menuangkan
gagasan dalam bahasa lisan maupun tulis

3
Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
yang mendidik.

Menerapkan berbagai pendekatan,strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik
secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu

Menggunakan secara terpadu berbagai strategi, pendekatan, metode, dan teknik
pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam pembelajaran matematika

4
Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata
pelajaran yang diampu.

Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu
(0)

Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang akan dicapai

5
Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan
pembelajaran

Memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran

6 Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas,
laboratorium, maupun lapangan.

Menggunakan kata kerja yang tepat untuk merumuskan indikator sesuai dengan
kompetensi dasar

7
Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan dilapangan dengan
memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. (0)

Mencontohkan suatu pembelajaran yang mendidik dan tidak mendidik dengan
memperhatikan keamanan

8
Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta
didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.

Memilih sumber belajar yang sesuai untuk tujuan pembelajaran yang telah
ditentukan (1)

9
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
kepentingan pembelajaran.

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
Mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan
pembelajaran matematika

10
Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi
secara optimal

Menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang
baik antarpeserta didik.

11
Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan
peserta didik

Berkomunikasi secara efektif, empatik,dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas
dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal

Berkomunikasi secara empatik dan santun dengan peserta didik agar mau terlibat
aktif dalam proses pembelajaran

12
Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil
belajar.

Menentukan aspek-aspek proses danhasil belajar yang penting untuk dinilaidan dievaluasi sesuai
dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

Menentukan teknik penilaian proses dan hasil belajar pada peristiwa kegiatan
pembelajaran

13 Mengembangkan instrumen penilaiandan evaluasi proses dan hasil belajar. Menyusun instrumen penilaian untuk suatu indikator.

14 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai
kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.

15
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk
kepentingan pembelajaran.

Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar (0) Menentukan kriteria ketuntasan belajar pada suatu kompetensi tertentu

16
Menggunakan informasi hasil penilaiandan evaluasi untuk merancang program remedial dan
pengayaan. (0)

Menentukan program remedial yang sesuai berdasarkan hasil penilaian dan
evaluasi.

17
Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas
pembelajaran.

Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Menentukan komponen pembelajaran yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil
refleksi pembelajaran satu kompetensi dasar (KD) matematika

18
Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata
pelajaran yang diampu (0)

Mendeskripsikan karakteristik Penelitian Tindakan Kelas

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

PROFESIONAL
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1
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang diampu.

Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan,berbagai sistem bilangan
dan teori bilangan.

Menganalisis hubungan berbagai jenis dan bentuk bilangan.

2 Menggunakan pengukuran dan penaksiran Menentukan hasil taksiran dari operasi beberapa bilangan

3 Menggunakan logika matematika. Menentukan ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi dan ingkarannya

4
Menerapkan modus ponens, modus tollens dan prinsip silogisme dalam menarik
kesimpulan (0)

5
Menerapkan logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan
pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor (0)

6 Menggunakan konsep-konsep geometri.
Menerapkan konsep luas bangun datar dalam menyelesaikan masalah pada kehidupan
sehari-hari

7
Mengidentifikasi suatu pernyataan geometris sesuai dengan aksioma dan teorema yang
berlaku

8 Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang. Menjelaskan pengertian ruang sampel dan kejadian

9 Menentukan ukuran pemusatan yang tepat untuk mewakili suatu populasi.

10 Memahami prosedur menentukan median pada data berkelompok

11 Memilih representasi yang tepat dalam penyajian data.

12 Dapat menggunakan konsep statistika dalam penyelesaian masalah.

13 Menggunakan pola dan fungsi. Menggunakan pola bilangan dalam barisan atau deret untuk menyelesaikan masalah

14
Menerapkan konsep komposisi fungsi dan invers fungsi dalam menyelesaikan masalah
nyata.

15 Menggunakan konsep-konsep aljabar. Menentukan model matematika dari masalah nyata

16
Mengaplikasikan konsep barisan dan deret aritmetika /geometri dalam menyelesaikan
masalah nyata

17 Menggunakan diskriminan untuk menyelesaikan masalah persamaan kuadrat

18 Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik.
Menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar dan
trigonometri

19
Menghitung integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar dan fungsi
trigonometri yang sederhana

20 Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit. Dapat memilih prinsip permutasi atau kombinasi dalam menyelesaikan masalah diskrit

21 Menggunakan hukum Deâ€™ Morgan untuk menyelesaikan masalah

22 Menggunakan trigonometri. Memahami satuan pengukuran sudut.

23
Menjelaskan konsep enam perbandingan trigonometri, fungsi trigonometri, dan
inversnya.

24 Mengidentifikasi sifat-sifat grafik fungsi trigonometri.

25 Menggunakan sifat maksimum/minimum fungsi untuk penyelesaian masalah.

26 Menerapkan identitas trigonometri dalam penyelesaian masalah.

27 Menggunakan konsep-konsep trigonometri untuk penyelesaian masalah.

28 Menggunakan vektor dan matriks. Dapat menggunakan konsep proyeksi dalam memecahan masalah vektor.

29 Dapat melakukan operasi hitung perkalian pada matriks.

30 Dapat menentukan determinan suatu matriks ordo 2 x 2 dan 3 x 3
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31 Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.
Mengidentifikasi manfaat sejarah matematika untuk memotivasi siswa dalam
pembelajaran matematika

32
Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak
komputer, model matematika, dan model statistika.

Menggunakan alat peraga matematika

33
Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran
yang diampu.

Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. Menganalisis kompetensi dasar (KD) dari suatu KI pada pelajaran matematika

34 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
Dapat menetapkan indikator-indikator yang tepat untuk suatu kompetensi dasar
matematika

35 Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik. (0)

Memilih masalah untuk penelitian tindakan kelas

36
Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.

Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif

37
Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan
melakukan tindakan reflektif.

Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus. Dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan refleksi atas kinerja sendiri.

38 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan proses pembelajaran.

39 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. Merancang penyelesaian masalah dalam rangka penelitian tindakan kelas

40 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Menelaah konteks sebagai pemicu proses pembelajaraan

41
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
mengembangkan diri.

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi Melakukan pengiriman dan penerimaan pesan atau dokumen menggunakan email

42 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.
Dapat memanfaatkan internet untuk penelusuran sumber belajar, baik artikel maupun
buku.
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Kode : 1.180GM1000
Mata Ujian : Matematika (Modul 0)

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

PEDAGOGIK

1
Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek
fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional,
dan intelektual (0)

Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional,
moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. (0)

Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik ( tinggi badan, berat badan,
daya tahan tubuh dll) dijelaskan sesuai dengan tahap perkembangan usia remaja (C2) (0)

2
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Intelektual (tingkat kecerdasan,
daya tangkap, hasil belajar dan penguasaan pengetahuan dll), dikelompokkan sesuai
dengan kondisi yang ada (C3) (0)

3
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Sosial (kerjasama, tanggung
jawab, kepedulian, tenggang rasa dll) dikelompokkan sesuai dengan budaya lingkungan
(C3) (0)

4
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek emosi ( sabar, toleran, santun
dll) diidentifikasi sesuai dengan perkembangan kepribadian/kematangan kejiwaan (C2)
(0)

5
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek moral (etika, jujur, disiplin dll),
dijelaskan sesuai dengan norma yang berlaku (C2) (0)

6
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek spiritual (taat, iklas, cinta damai
dll) dijelaskan sesuai dengan ajaran agama yang dianut (C2) (0)

7
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Latar belakang sosial-budaya
(suku, agama, dan ras diidentifikasi persamaan dan perbedaannya (C2) (0)

8 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu
Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu diidentifikasi sesuai
dengan capaian tingkat perkembangan intelektual (C2)

9
Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu dikelompokkan sesuai
dengan tingkat kesulitan belajarnya (C3)

10
Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik (0)

Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara
kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. (0)

Pendekatan pembelajaran teacher center dan student center dianalisis dengan tepat
(C4) (0)

11
Pendekatan pembelajaran saintifik diterapkan sesuai dengan karakteristik materi yang
akan diajarkan (C3) (0)

12
Berbagai strategi/model pembalajaran (Problem based learning, Project based learning,
Discovery learning dan inquary learning) diterapkan sesuai dengan karakteristik materi
pelajaran.(C3) (0)

13
Berbagai metode dan teknik pembelajaran diterapkan sesuai dengan tujuan
pembelajaran (C3) (0)

14
Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan
mata pelajaran yang diampu (0)

Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. (0) Pengalaman belajar dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran (C5) (0)

15 Pengalaman belajar diterapkan berdasarkan hasil rancangan pembelajaran (C6) (0)

16
Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan
pembelajaran. (0)

Kriteria pemilihan materi pembelajaran dijelaskan dengan benar (C2) (0)

17
Materi pembelajaran diidentifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pengalaman
belajar (C2) (0)

18 Materi pembelajaran dipilih berdasarkan hasil identifikasi. (C4) (0)

Menyelenggarakan pembelajaran yang Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, Rancangan pembelajaran yang lengkap disusun untuk kegiatan di dalam kelas,
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19
mendidik (0) maupun lapangan. (0) laboratorium, maupun di lapangan sesuai dengan komponen-komponen RPP. (C5). (0)

20
Rancangan pembelajaran divalidasi berdasarkan kelengkapan yang dipersyaratkan (C5)
(0)

21
Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium dan di lapangan dengan
memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan (0)

Pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium dan di lapangan (memperhatikan
standar keamanan yang dipersyaratkan) disimulasikan sesuai dengan rancangan
pembelajaran (C3) (0)

22
Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium dan di lapangan
(memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan) dilaksanakan sesuai dengan
rancangan pembelajaran. (C3) (0)

23
Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relavan dengan karakteristik peserta didik
dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh (0)

Teori tentang media pembelajaran dan sumber belajar yang relavan dijelaskan sesuai
karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan
pembelajaran secara utuh (C2) (0)

24
Media pembelajaran dan sumber belajar yang relavan dipilih sesuai karakteristik peserta
didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh
(C4) (0)

25
pembelajaran dan sumber belajar yang relavan digunakan sesuai karakteristik peserta
didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara
utuh. (C3) (0)

26
Memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk kepentingan pembelajaran (0)

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu. (0)
Macam-macam teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
dipilih sesuai dengan kegunaannya. (C2) (0)

27
Teknologi informasi dan komunikasi diterapkan untuk mendukung pembelajaran yang
diampu sesuai kebutuhan (C3) (0)

28
Memfasilitasi pengembangan potensi peserta
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimiliki. (0)

Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi
secara optimal. (0)

Berbagai kegiatan pembelajaran melalui program ektrakurikuler dianalisis untuk
mendorong peserta didik mencapai perestasi secara optimal (C4) (0)

29
Berbagai kegiatan pembelajaran melalui program ektrakurikuler diterapkan untuk
mendorong peserta didik mencapai perestasi secara optimal (C5) (0)

30
Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran
untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik,
termasuk kreativitasnya. (0)

Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas
dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan
kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam (0)

Komunikasi yang efektif, empatik, dan santun dilakukan untuk penyiapan kondisi
psikologis peserta didik, agar ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh
sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. (C3) (0)

31
Komunikasi yang efektif ,empatik, dan santun dilakukan untuk mengajak peserta didik,
agar ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang
diampu. (C3) (0)

32
Komunikasi yang efektif ,empatik, dan santun dilakukan agar peserta didik merespon
ajakan guru dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.
(C3) (0)

33
Komunikasi oleh guru yang efektif ,empatik, dan santun dilakukan untuk merespon
peserta didik secara lengkap dan relevan sesuai dengan pertanyaan dan perilaku siswa.
(C3) (0)

34
Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar. (0)

Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai
dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. (0)

Aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi( sikap,
pengetahuan dan ketrampilan) dianalisa sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar
pada setiap paket keahlian (C4) (0)

35
Aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi( sikap,
pengetahuan dan ketrampilan) ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar
pada setiap paket keahlian.(C3) (0)

36 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. (0)
Kaidah pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
dianalisa dengan benar (C4) (0)
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37 Kisi-kisi dikembangkan sesuai dengan tujuan penilaian. (C5) (0)

38 Instrument penilaian dikembangkan sesuai dengan kisi-kisi (C5) (0)

39
Instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar divalidasi sesuai dengan kaidah
keilmuan (C5) (0)

40 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. (0)
Evaluasi proses belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan
(C3) (0)

41
Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan
(C3) (0)

42
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi
untuk kepentingan pembelajaran. (0)

Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar (0)
Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar
(C3) (0)

43
Hasil penentuan ketuntasan belajar diklasifikasikan ke dalam kelompok tuntas dan
belum tuntas. (C3) (0)

44
Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan
pengayaan. (0)

Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang program remedial .
(C3) (0)

45
Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang program pengayaan .
(C3) (0)

46
Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan
kualitas pembelajaran. (0)

Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. (0)
Kegiatan refleksi dirancang berdasarkan karakteristik pembelajaran untuk peningkatan
kualitas(C6) (0)

47 Kegiatan refleksi dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran (C3) (0)

48
Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran
yang diampu. (0)

Hasil refleksi dianalisis untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran (C4) (0)

49
Hasil analisis refleksi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran (C3)
(0)

50
Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalammata pelajaran
yang diampu (0)

Konsep penelitian tindakan kelas dijelaskan dengan benar . (C2) (0)

51 Proposal penelitian tindakan kelas disusun sesuai dengan sistematika . (C4) (0)

52 Penelitian Tindalkan Kelas dilakukan sesuai dengan proposal penelitian. (C3) (0)

53
Laporan hasil penelitian tindakan kelas disusun sesuai dengan sistematika dan hasil
penelitian (C4) (0)

54
Hasil Penelitian digunakan untuk keperluan peningkatan kualitas pembelajaran dalam
mata pelajaran yang diampu (C3) (0)

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

PROFESIONAL

1
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang diampu

Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem bilangan dan
teori bilangan.

Menentukan jenis bilangan pada suatu bentuk akar kuadrat

2 Menggunakan konsep barisan dan deret untuk menyesaikan masalah

3
Menganalisis hubungan persamaan polinomial, pembagi, dan sisa
pembagiannya

4
menggunakan konsep eksponensial dan logaritma untuk menyelesaikan
masalah

5 Menerapkan operasi pada bilangan riil

6 Menerapkan operasi pada bilangan berpangkat
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7 Menerapkan konsep logaritma

8 Menggunakan pengukuran dan penaksiran Menaksir (menduga) hasil operasi beberapa bilangan

9 Membandingkan beberapa hasil operasi dua bilangan

10
Menentukan di antara bangun bangun yang mempunyai luas/keliling terbesar
jika diketahui keliling/luasnya sama

11 Menerapkan konsep kesalahan pengukuran

12 Menerapkan konsep operasi hasil pengukuran

13 Menggunakan logika matematika. Mengidentifikasi pernyataan

14 Menentukan ingkaran suatu pernyataan majemuk

15 Menentukan pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan yang diketahui

16 Menentukan kesimpulan dari suatu penalaran logis.

17
Mendeskripsikan ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi dan
ingkarannya

18 Mendeskripsikan invers, konvers dan kontraposisi

19
Menerapkan modus ponens, modus tollens dan prinsip silogisme dalam
menarik kesimpulan

20 Menggunakan konsep-konsep geometri. Mengidentifikasi sifat-sifat atau karakteristik bangun datar

21 Menyelesaikan masalah terkait luas bangun datar

22 Menyelesaikan masalah terkait volum bangun ruang

23 Menyelesaikan masalah terkait sifat kesejajaran dan ketegaklurusan

24 Membuktikan pernyataan geometris melalui aksioma dan teorema.

25 Menentukan keliling bangun datar dan luas daerah bangun datar

26 Menerapkan transformasi bangun datar

27 Menerapkan konsep volume bangun ruang

28 Menentukan hubungan antar unsur-unsur dalam bangun ruang

29 Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang. Dapat menggunakan konsep tendensi sentral untuk menyelesaikan masalah

30
Dapat menggunakan konsep frekuensi relatif untuk memecahkan masalah
peluang

31 Dapat memilih representasi yang tepat dalam menyajikan data

32 Dapat menerapkan konsep peluang kejadian untuk menyelesaikan masalah

33 Menentukan ukuran pemusatan data

34 Mendeskripsikan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi

35 Menghitung peluang suatu kejadian

36 Dapat menyajikan data ukuran menjadi data statitik deskriptif

37 Menggunakan pola dan fungsi.
Menggunakan pola bilangan dalam barisan atau deret untuk menyelesaikan
masalah

38 Menemukan pola untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.

39 Menerapkan konsep fungsi linear untuk menyelesaikan masalah
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40 Menerapkan konsep fungsi dalam menyelesaikan masalah nyata.

41 Menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika

42 Menerapkan konsep barisan dan deret geometri

43 Menggunakan konsep-konsep aljabar. Memfaktorkan suku banyak

44 Menggunakan identitas aljabar dalam memecahkan masalah

45 Menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel

46 Menggunakan sifat akar-akar persamaan kuadrat untuk menyelesaikan soal

47 Menerapkan konsep fungsi kuadrat dalam menyelesaikan masalah nyata (0)

48 Menerapkan konsep fungsi eksponen

49 Menentukan himpunan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan kuadrat

50 Menentukan himpunan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan kuadrat

51 Menyelesaikan sistem persamaan

52 Menyelesaikan masalah program linear

53 Menggunakan vektor dan matriks. Melakukan operasi pada vektor

54 Melakukan operasi hitung perkalian pada matriks

55 Menentukan determinan suatu matriks ordo 2 x 2 atau 3 x 3

56 Menggunakan konsep proyeksi vektor dalam menentukan sudut.

57 Menerapkan konsep vektor pada bangun ruang

58 Menerapkan konsep matriks pada bidang kejuruan

59 Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik. Menghitung nilai limit fungsi aljabar

60 Menghitung luas daerah yang dibatasi oleh beberapa grafik fungsi

61 Menganalisis karakteristik turunan suatu fungsi.

62
Menghitung luas daerah yang dibatasi oleh 2 grafik fungsi yang diketahui atau
beberapa titik yang dilaluinya

63 Menggunakan sifat irisan kerucut dalam memecahkan masalah nyata

64
Menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi
aljabar dan trigonometri

65
Menghitung integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar dan fungsi
trigonometri yang sederhana

66 Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit. Menerapkan aturan pencacahan dalam memecahkan masalah

67 Menggunakan sifat-sifat notasi sigma dalam memecahkan masalah

68
Memilih prinsip permutasi atau kombinasi dalam menyelesaikan masalah
diskrit.

69 Menerapkan prinsip inklusi-eksklusi untuk memecahkan masalah diskrit

70 Menggunakan trigonometri.
Menentukan ukuran suatu segitiga dengan menggunakan perbandingan
trigonometri.

71 Menggunakan aturan sinus atau kosinus untuk memecahkan masalah

72 Dapat membuktikan suatu identitas trigonometri
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73
Menggunakan nilai maksimum fungsi trigonometri dalam menyelesaikan
masalah

74 Menentukan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut

75 Menerapkan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut

76 Menyelesaikan persamaan trigonometri

77 Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.
Menjelaskan sejarah penemuan beberapa konsep dasar dan penting dalam
matematika

78 Menyebutkan dan menggunakan karakteristik matematika di sekolah

79 Menjelaskan sistem aksiomatis pada matematika

80 Menjelaskan perkembangan Filsafat Matematika

81
Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer,
model matematika, dan model statistika.

Memilih alat ukur, alat hitung, atau alat lukis dengan tepat untuk membantu
pembelajaran matematika

82 Menggunakan alat peraga matematika secara efektif

83 Memanfaatkan program komputer untuk pembelajaran matematika

84
Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang
diampu.

Memahami tujuan pembelajaran yang diampu. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang diampu

85 Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.

86
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
mengembangkan diri.

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi

87 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri

88
Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan
tindakan reflektif

Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesian Menggunakan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.

89 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber Terlibat dalam kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
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Kode : 1.180GM4000
Mata Ujian : Matematika (Modul 0)

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

PEDAGOGIK

1
Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek
fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional,
dan intelektual (0)

Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional,
moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. (0)

Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik ( tinggi badan, berat badan,
daya tahan tubuh dll) dijelaskan sesuai dengan tahap perkembangan usia remaja (C2) (0)

2
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Intelektual (tingkat kecerdasan,
daya tangkap, hasil belajar dan penguasaan pengetahuan dll), dikelompokkan sesuai
dengan kondisi yang ada (C3) (0)

3
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Sosial (kerjasama, tanggung
jawab, kepedulian, tenggang rasa dll) dikelompokkan sesuai dengan budaya lingkungan
(C3) (0)

4
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek emosi ( sabar, toleran, santun
dll) diidentifikasi sesuai dengan perkembangan kepribadian/kematangan kejiwaan (C2)
(0)

5
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek moral (etika, jujur, disiplin dll),
dijelaskan sesuai dengan norma yang berlaku (C2) (0)

6
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek spiritual (taat, iklas, cinta damai
dll) dijelaskan sesuai dengan ajaran agama yang dianut (C2) (0)

7
Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Latar belakang sosial-budaya
(suku, agama, dan ras diidentifikasi persamaan dan perbedaannya (C2) (0)

8 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu
Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu diidentifikasi sesuai
dengan capaian tingkat perkembangan intelektual (C2)

9
Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu dikelompokkan sesuai
dengan tingkat kesulitan belajarnya (C3)

10
Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik (0)

Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara
kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. (0)

Pendekatan pembelajaran teacher center dan student center dianalisis dengan tepat
(C4) (0)

11
Pendekatan pembelajaran saintifik diterapkan sesuai dengan karakteristik materi yang
akan diajarkan (C3) (0)

12
Berbagai strategi/model pembalajaran (Problem based learning, Project based learning,
Discovery learning dan inquary learning) diterapkan sesuai dengan karakteristik materi
pelajaran.(C3) (0)

13
Berbagai metode dan teknik pembelajaran diterapkan sesuai dengan tujuan
pembelajaran (C3) (0)

14
Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan
mata pelajaran yang diampu (0)

Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. (0) Pengalaman belajar dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran (C5) (0)

15 Pengalaman belajar diterapkan berdasarkan hasil rancangan pembelajaran (C6) (0)

16
Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan
pembelajaran. (0)

Kriteria pemilihan materi pembelajaran dijelaskan dengan benar (C2) (0)

17
Materi pembelajaran diidentifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pengalaman
belajar (C2) (0)

18 Materi pembelajaran dipilih berdasarkan hasil identifikasi. (C4) (0)

Menyelenggarakan pembelajaran yang Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, Rancangan pembelajaran yang lengkap disusun untuk kegiatan di dalam kelas,
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19
mendidik (0) maupun lapangan. (0) laboratorium, maupun di lapangan sesuai dengan komponen-komponen RPP. (C5). (0)

20
Rancangan pembelajaran divalidasi berdasarkan kelengkapan yang dipersyaratkan (C5)
(0)

21
Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium dan di lapangan dengan
memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan (0)

Pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium dan di lapangan (memperhatikan
standar keamanan yang dipersyaratkan) disimulasikan sesuai dengan rancangan
pembelajaran (C3) (0)

22
Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium dan di lapangan
(memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan) dilaksanakan sesuai dengan
rancangan pembelajaran. (C3) (0)

23
Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relavan dengan karakteristik peserta didik
dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh (0)

Teori tentang media pembelajaran dan sumber belajar yang relavan dijelaskan sesuai
karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan
pembelajaran secara utuh (C2) (0)

24
Media pembelajaran dan sumber belajar yang relavan dipilih sesuai karakteristik peserta
didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh
(C4) (0)

25
pembelajaran dan sumber belajar yang relavan digunakan sesuai karakteristik peserta
didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara
utuh. (C3) (0)

26
Memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk kepentingan pembelajaran (0)

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu. (0)
Macam-macam teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
dipilih sesuai dengan kegunaannya. (C2) (0)

27
Teknologi informasi dan komunikasi diterapkan untuk mendukung pembelajaran yang
diampu sesuai kebutuhan (C3) (0)

28
Memfasilitasi pengembangan potensi peserta
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimiliki. (0)

Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi
secara optimal. (0)

Berbagai kegiatan pembelajaran melalui program ektrakurikuler dianalisis untuk
mendorong peserta didik mencapai perestasi secara optimal (C4) (0)

29
Berbagai kegiatan pembelajaran melalui program ektrakurikuler diterapkan untuk
mendorong peserta didik mencapai perestasi secara optimal (C5) (0)

30
Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran
untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik,
termasuk kreativitasnya. (0)

Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas
dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan
kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam (0)

Komunikasi yang efektif, empatik, dan santun dilakukan untuk penyiapan kondisi
psikologis peserta didik, agar ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh
sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. (C3) (0)

31
Komunikasi yang efektif ,empatik, dan santun dilakukan untuk mengajak peserta didik,
agar ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang
diampu. (C3) (0)

32
Komunikasi yang efektif ,empatik, dan santun dilakukan agar peserta didik merespon
ajakan guru dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.
(C3) (0)

33
Komunikasi oleh guru yang efektif ,empatik, dan santun dilakukan untuk merespon
peserta didik secara lengkap dan relevan sesuai dengan pertanyaan dan perilaku siswa.
(C3) (0)

34
Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar. (0)

Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai
dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. (0)

Aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi( sikap,
pengetahuan dan ketrampilan) dianalisa sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar
pada setiap paket keahlian (C4) (0)

35
Aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi( sikap,
pengetahuan dan ketrampilan) ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar
pada setiap paket keahlian.(C3) (0)

36 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. (0)
Kaidah pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
dianalisa dengan benar (C4) (0)
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37 Kisi-kisi dikembangkan sesuai dengan tujuan penilaian. (C5) (0)

38 Instrument penilaian dikembangkan sesuai dengan kisi-kisi (C5) (0)

39
Instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar divalidasi sesuai dengan kaidah
keilmuan (C5) (0)

40 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. (0)
Evaluasi proses belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan
(C3) (0)

41
Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan
(C3) (0)

42
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi
untuk kepentingan pembelajaran. (0)

Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar (0)
Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar
(C3) (0)

43
Hasil penentuan ketuntasan belajar diklasifikasikan ke dalam kelompok tuntas dan
belum tuntas. (C3) (0)

44
Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan
pengayaan. (0)

Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang program remedial .
(C3) (0)

45
Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang program pengayaan .
(C3) (0)

46
Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan
kualitas pembelajaran. (0)

Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. (0)
Kegiatan refleksi dirancang berdasarkan karakteristik pembelajaran untuk peningkatan
kualitas(C6) (0)

47 Kegiatan refleksi dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran (C3) (0)

48
Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran
yang diampu. (0)

Hasil refleksi dianalisis untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran (C4) (0)

49
Hasil analisis refleksi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran (C3)
(0)

50
Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalammata pelajaran
yang diampu (0)

Konsep penelitian tindakan kelas dijelaskan dengan benar . (C2) (0)

51 Proposal penelitian tindakan kelas disusun sesuai dengan sistematika . (C4) (0)

52 Penelitian Tindalkan Kelas dilakukan sesuai dengan proposal penelitian. (C3) (0)

53
Laporan hasil penelitian tindakan kelas disusun sesuai dengan sistematika dan hasil
penelitian (C4) (0)

54
Hasil Penelitian digunakan untuk keperluan peningkatan kualitas pembelajaran dalam
mata pelajaran yang diampu (C3) (0)

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

PROFESIONAL

1
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang diampu

Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem bilangan dan
teori bilangan.

Menentukan jenis bilangan pada suatu bentuk akar kuadrat

2 Menggunakan konsep barisan dan deret untuk menyesaikan masalah

3
Menganalisis hubungan persamaan polinomial, pembagi, dan sisa
pembagiannya

4
menggunakan konsep eksponensial dan logaritma untuk menyelesaikan
masalah

5 Menerapkan operasi pada bilangan riil

6 Menerapkan operasi pada bilangan berpangkat
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7 Menerapkan konsep logaritma

8 Menggunakan pengukuran dan penaksiran Menaksir (menduga) hasil operasi beberapa bilangan

9 Membandingkan beberapa hasil operasi dua bilangan

10
Menentukan di antara bangun bangun yang mempunyai luas/keliling terbesar
jika diketahui keliling/luasnya sama

11 Menerapkan konsep kesalahan pengukuran

12 Menerapkan konsep operasi hasil pengukuran

13 Menggunakan logika matematika. Mengidentifikasi pernyataan

14 Menentukan ingkaran suatu pernyataan majemuk

15 Menentukan pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan yang diketahui

16 Menentukan kesimpulan dari suatu penalaran logis.

17
Mendeskripsikan ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi dan
ingkarannya

18 Mendeskripsikan invers, konvers dan kontraposisi

19
Menerapkan modus ponens, modus tollens dan prinsip silogisme dalam
menarik kesimpulan

20 Menggunakan konsep-konsep geometri. Mengidentifikasi sifat-sifat atau karakteristik bangun datar

21 Menyelesaikan masalah terkait luas bangun datar

22 Menyelesaikan masalah terkait volum bangun ruang

23 Menyelesaikan masalah terkait sifat kesejajaran dan ketegaklurusan

24 Membuktikan pernyataan geometris melalui aksioma dan teorema.

25 Menentukan keliling bangun datar dan luas daerah bangun datar

26 Menerapkan transformasi bangun datar

27 Menerapkan konsep volume bangun ruang

28 Menentukan hubungan antar unsur-unsur dalam bangun ruang

29 Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang. Dapat menggunakan konsep tendensi sentral untuk menyelesaikan masalah

30
Dapat menggunakan konsep frekuensi relatif untuk memecahkan masalah
peluang

31 Dapat memilih representasi yang tepat dalam menyajikan data

32 Dapat menerapkan konsep peluang kejadian untuk menyelesaikan masalah

33 Menentukan ukuran pemusatan data

34 Mendeskripsikan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi

35 Menghitung peluang suatu kejadian

36 Dapat menyajikan data ukuran menjadi data statitik deskriptif

37 Menggunakan pola dan fungsi.
Menggunakan pola bilangan dalam barisan atau deret untuk menyelesaikan
masalah

38 Menemukan pola untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.

39 Menerapkan konsep fungsi linear untuk menyelesaikan masalah
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40 Menerapkan konsep fungsi dalam menyelesaikan masalah nyata.

41 Menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika

42 Menerapkan konsep barisan dan deret geometri

43 Menggunakan konsep-konsep aljabar. Memfaktorkan suku banyak

44 Menggunakan identitas aljabar dalam memecahkan masalah

45 Menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel

46 Menggunakan sifat akar-akar persamaan kuadrat untuk menyelesaikan soal

47 Menerapkan konsep fungsi kuadrat dalam menyelesaikan masalah nyata (0)

48 Menerapkan konsep fungsi eksponen

49 Menentukan himpunan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan kuadrat

50 Menentukan himpunan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan kuadrat

51 Menyelesaikan sistem persamaan

52 Menyelesaikan masalah program linear

53 Menggunakan vektor dan matriks. Melakukan operasi pada vektor

54 Melakukan operasi hitung perkalian pada matriks

55 Menentukan determinan suatu matriks ordo 2 x 2 atau 3 x 3

56 Menggunakan konsep proyeksi vektor dalam menentukan sudut.

57 Menerapkan konsep vektor pada bangun ruang

58 Menerapkan konsep matriks pada bidang kejuruan

59 Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik. Menghitung nilai limit fungsi aljabar

60 Menghitung luas daerah yang dibatasi oleh beberapa grafik fungsi

61 Menganalisis karakteristik turunan suatu fungsi.

62
Menghitung luas daerah yang dibatasi oleh 2 grafik fungsi yang diketahui atau
beberapa titik yang dilaluinya

63 Menggunakan sifat irisan kerucut dalam memecahkan masalah nyata

64
Menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi
aljabar dan trigonometri

65
Menghitung integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar dan fungsi
trigonometri yang sederhana

66 Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit. Menerapkan aturan pencacahan dalam memecahkan masalah

67 Menggunakan sifat-sifat notasi sigma dalam memecahkan masalah

68
Memilih prinsip permutasi atau kombinasi dalam menyelesaikan masalah
diskrit.

69 Menerapkan prinsip inklusi-eksklusi untuk memecahkan masalah diskrit

70 Menggunakan trigonometri.
Menentukan ukuran suatu segitiga dengan menggunakan perbandingan
trigonometri.

71 Menggunakan aturan sinus atau kosinus untuk memecahkan masalah

72 Dapat membuktikan suatu identitas trigonometri
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73
Menggunakan nilai maksimum fungsi trigonometri dalam menyelesaikan
masalah

74 Menentukan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut

75 Menerapkan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut

76 Menyelesaikan persamaan trigonometri

77 Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.
Menjelaskan sejarah penemuan beberapa konsep dasar dan penting dalam
matematika

78 Menyebutkan dan menggunakan karakteristik matematika di sekolah

79 Menjelaskan sistem aksiomatis pada matematika

80 Menjelaskan perkembangan Filsafat Matematika

81
Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer,
model matematika, dan model statistika.

Memilih alat ukur, alat hitung, atau alat lukis dengan tepat untuk membantu
pembelajaran matematika

82 Menggunakan alat peraga matematika secara efektif

83 Memanfaatkan program komputer untuk pembelajaran matematika

84
Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang
diampu.

Memahami tujuan pembelajaran yang diampu. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang diampu

85 Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.

86
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
mengembangkan diri.

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi

87 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri

88
Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan
tindakan reflektif

Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesian Menggunakan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.

89 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber Terlibat dalam kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
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