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LATIHAN SOAL UKG  
BAGI GURU SD KELAS ATAS, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS 
( DISUSUN BERDASAR PADA KISI KISI UKG KELAS ATAS / TINGGI ) 

Kunci jawaban yang dicetak miring 
 

 

1. Dalam menyusun sebuah RPP, perlu memperhatikan bakat, potensi, minat, 

emosi, gaya belajar, latar belakang budaya siswa dll. Ini berarti bahwa 

menyusun RPP harus memperhatikan prinsip …. 

a. Perbedaan individual 

b. Partisipasi aktif peserta didik 

c. Keterpaduan antar KD  

d. Situasi dan kondisi 

2. Dalam pengelolaan kelas, guru wajib memperhatikan hal – hal berikut, 

kecuali … 

a. pengaturan tempat duduk siswa 

b. penggunaan kata-kata yang sopan 

c. mendorong dan menghargai peserta didik 

d. membagi buku siswa secara merata 

3. Dalam kegiatan pembelajaran harus ada kegiatan penutup. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi sebagaimana tersebut di bawah 

ini, kecuali …. 

a. menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah berlangsung 

b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

c. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya 

d. mempermudah guru dalam melakukan kegiatan analisis hasil ulangan 

4. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan 

kegiatan berikut, kecuali … 

a. program remedial 

b. program pengayaan 
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c. program penyempurnaan RPP 

d. program bimbingan dan konseling 

5. Planet dalam tata surya kita yang paling banyak memiliki satelit adalah….. 

a. Merkurius 

b. Mars 

c. Uranus  

d. Yupiter 

6. Kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut 

Matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya disebut......: 

a. Tata surya 

b. Nebula 

c. Alam semesta 

d. Jagat raya 

7. Pendekatan menekankan keterpaduan empat aspek keterampilan 

berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) dalam 

pembelajaran adalah salah satu Pendekatan yang disarankan dalam 

pembelajaran menulis yang disebut ... 

a.  pendekatan komunikatif 

b. Pendekatan integratif       

c.  Pendekatan keterampilan proses     

d. Pendekatan tematis                        

8. Sesuatu yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta 

didik, kemampuan awal serta ciri suatu mata pelajaran disebut  … 

a. Kompetensi Inti 

b. Kompetensi Dasar 

c. Indikator 

d. Beban belajar 

9. Integrasi yang dilakukan dengan menggabungkan kompetensi dasar 

beberapa mata pelajaran  agar terkait satu dengan lainnya sehingga dapat 

saling memperkuat disebut … 

a. Integrasi Intra-disipliner 

b. Integrasi Inter-disipliner 
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c. Integrasi multi-disipliner 

d. Integrasi trans-disipliner 

10. Komunikasi akan berjalan dengan efektif apabila memenuhi persyaratan 

berikut, kecuali … 

a. Respect, sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan 

yang kita sampaikan 

b. Audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik, berarti pesan 

yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan 

c. Possible, sikap yang memungkinkan orang berkomunikasi dengan baik 

d. Humble, dengan menghargai orang lain, mau mendengar, menerima 

kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. 

11. Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk 

mengatur pergaulan sehingga masing - masing anggota masyarakat saling 

hormat menghormati disebut …. 

a. norma agama 

b. norma  kesopanan 

c. norma hokum 

d. norma kesusilaan 

12. Yang tidak termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan 

bahasa anak adalah …. 

a. Faktor biologis;  

b. Faktor lingkungan sosial;  

c. Faktor intelegensi;  

d. Faktor eksternal 

13.  Bahasa Indonesia memiliki banyak ragam. Berikut ini penyebab bahasa 

Indonesia memiliki banyak ragam, kecuali … 

a. karena pendidikan penuturnya 

b. karena daerah asal penuturnya 

c. karena penghasilan penuturnya 

d. karena pokok persoalan penuturnya 

14. Berikut ini adalah fungsi bahasa Indonesia, kecuali … 

a. sebagai alat pemersatu 

b. sebagai lambang kebangsaan 
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c. sebagai identitas nasional 

d. sebagai bahasa resmi PBB 

15. Teknik menulis cerita terdiri atas hal-hal sebagai berikut, kecuali ..  

a. menjawab pertanyaan 

b. membuat kalimat 

c. subtitusi 

d. persuasi 

16. Kita dapat membuat blog pribadi di … 

a. facebook 

b. wordpress 

c. twitter 

d. whatsapp 

17.  Banyak manfaat yang kita terima bila kita memiliki blog pribadi di internet, 

kecuali … 

a. Berbagi tulisan, baik dalam bentuk cerita, pengalaman dan pengetahuan 

lainnya, sehingga orang lain yang membutuhkan, lalu menemukan tulisan 

kita 

b. Belajar untuk lebih baik dengan cara sesama blogger saling berkomentar 

satu sama lain 

c. Melancarkan atau mempermudah email yang masuk dari berbagai 

penjuru daerah 

d. Sarana untuk mempromosikan produk barang atau jasa. Dengan kata 

lain, blog bisa dimanfaatkan sebagai toko online. 

18.  Cara paling mudah untuk mempromosikan atau memperkenalkan blog 

pribadi kita ke orang lain dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali … 

a. membuat blog komersial dengan beaya yang memadai 

b. melalui jejaring sosial seperti facebook, twitter, dll 

c. dengan memberikan komentar pada blog milik orang lain / blogwalking 

d. membuat artikel yang menarik dan sedang menjadi trending topic 

19. Menurut Suharsimi Arikunto, dalam menyusun kuesioner untuk 

pengumpulan data harus memperhatikan hal-hal berikut, kecuali … 

a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 

b. Mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner 
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c. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-sub variabel yang lebih spesifik 

dan tunggal 

d. Menentukan jenis kelamin responden yang akan dianalisa 

20. Yang tidak termasuk jenis majas adalah … 

a. Majas pengakuan 

b. Majas pertentangan 

c. Majas perbandingan 

d. Majas sindiran 

21. Majas yang mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa 

perbandingan analogis, pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan 

arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan 

persamaan atau perbandingan adalah ciri khas majas… 

a. sarkasme 

b. personifikasi 

c. hiperbola 

d. metafora 

22. Pembelaaran yang menekankan pada pendekatan keilmuan dan 

berdasarkan data, fakta serta kajian empiric, merupakan pembelajaran 

yang menerapkan … 

a. pendekatan saintifik 

b. srategi discovery learning 

c. strategi project based learning 

d. strategi problem based learning 

23. Struktur kurikulum di SD adalah pengorganisasian dari beberapa hal di 

bawah ini kecuali … 

a. kompetensi inti 

b. mata pelajaran 

c. beban belajar  

d. muatan lokal 

24. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru supaya menjadi 

teladan bagi peserta didik adalah sebagai berikut, kecuali …. 

a. Guru harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan 

tokoh panutan idola dalam seluruh segi kehidupannya 
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b. Guru harus berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif 

agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya 

c. Guru harus mengimplementasikan nilai-nilai tinggi terutama yang 

diambilkan dari ajaran agama 

d. Guru harus dapat  mempengaruhi peserta didik agar meniru tingkah 

lakunya 

25. Yang tidak termasuk unsur perencanaan penelitian tindakan kelas adalah … 

a. specific / bersifat khusus 

b. measurable / dapat diukur 

c. managable / dapat dilaksanakan 

d. editable  / dapat diperbaiki 

26. Aplikasi perangkat lunak untuk dokumentasi, administrasi, pelacakan, 

pelaporan program pelatihan, kelas dan kegiatan ‘’online’’ adalah … 

a. Leaving Management System  

b. Learning Management System 

c. Learning Management Solution 

d. Leaving Management Solution 

27. Memca yang maksudnya untuk memahami dan memilki isi bacaan, maka 

tergolong kedalam membaca jenis… 

a. membaca dalam hati 

b. membaca bahasa  

c. membaca teknis 

d. membaca bebas 

28. Syarat untuk dapat membuat blog adalah harus memiliki…. 

a. no rekening 

b. laptop 

c. email 

d. modem 

29. Penyedia jasa layanan email gratis di internet adalah … 

a. facebook 

b. google 

c. yahoo 

d. blogspot 
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30. Web penyedia materi sumber belajar milik Kemdikbud adalah … 

a. http://belajar.kemdiknas.go.id/ 

b. http://materiku.kemdiknas.go.id/ 

c. http://rujukan.kemdiknas.go.id/ 

d. http://belajaronline.kemdiknas.go.id/ 

31. Kepanjangan dari http adalah … 

a. HyperText Transfer Protocol 

b. HydenText Transfer Protocol 

c. HighText Transfer Protocol 

d. HyperText Translater Protocol 

32. Kepanjangan dari www adalah … 

a. world wide webblog 

b. word wide webblog 

c. world wide web 

d. word wide web 

33. Serangkaian kegiatan untuk menetapkan ukuran terhadap suatu gejala 

menurut aturan tertentu adalah:  

a. pengukuran  

b. pensekoran  

c. penilaian  

d. pengujian  

34. Di bawah ini langkah-langkah penting dalam melakukan assesmen, kecuali:  

a. menentukan 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 penskorannya 

35. Siklus penelitian tindakan kelas adalah … 

a. refleksi – perencanaan – pelaksanaan -  pengamatan 

b. refleksi – perencanaan – pengamatan – pelaksanan  

c. perencanaan – pelaksanaan – pengamatan – refleksi 

d. perencanaan – pelaksanaan – refleksi – pengamatan 

36. Yang tidak termasuk  unsur dalam judul PTK adalah … 

a. what / apa yang ditingkatkan 

http://belajaronline.kemdiknas.go.id/
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b. how / bagaimana cara meningkatkan 

c. where / di mana tempat konsultasi tindakan 

d. when / kapan tindakan dilakukan 

37. Yang tidak termasuk kompetensi dasar / KD Pendidikan Kewarganegaraan 

kelas lima dalam KTSP adalah … 

a. Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

b. Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

c. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat 

d. Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan 

alam, keramahtamahan  

38. Yang tidak termasuk tujuan pembelajaran Matematika di SD adalah … 

a. menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 

masalah 

b. melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika 

c. memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 

d. mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi d  lingkungan 

39. Yang dimaksud hak asasi manusia adalah … 

a. hak seseorag yang didapat sesudah dewasa dari Negara 

b. hak dasar setiap orang yang sejak dilahirkan dan merupakan anugerah 

Tuhan 

c. hak dasar setiap yang secara rinci diatur oleh Negara 

d. hak dasar setiap orang untuk memperoleh perlindungan dari Negara 

40. Yang tidak termasuk ciri-ciri hak asasi mahusia adalah … 

a. hakiki 

b. tidak dapat dicabut 

c. religius 

d. universal 
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41. Guru profesional antara lain mampu memilih materi pembelajaran. 

Manakah yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran dimaksud?: 

a. Materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b. Materi pembelajaran yang tepat dan mutakhir. 

c. Materi sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. 

d. Materi harus dapat dilaksanakan di kelas. 

42. Penelitian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut penelitian … 

a. kolaborasi 

b. sinkronisasi 

c. elaborasi 

d. andragogy 

43. Lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal … 

a. 35 

b. 36 

c. 36 A 

D. 36 B 

44. UUD dasar 1945 dapat diubah dalam siding MPR yang dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya …. Anggota. 

a. 2/3 anggota 

b. 2/3 anggota dari semua fraksi 

c. 50% plus 1 anggota 

d.100% anggota 

45. Yang bukan bunyi pasal 34 UUD 1945 adalah 

a. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara 
b. Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan 

martabat kemanusiaan 
c. Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 
umum yang layak. 

d. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  
dalam undangundang 
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46. Hak asasi manusia, di dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen, diatur 

dalam Bab …  

a. X.  

b. XA 

c. XI 

d. XII 

47. Pasal UUD 1945 yang khusus mengatur tentang hak asasi manusia adalah … 

a. pasal 28 A sampai dengan 28 F 

b. pasal 28 A sampai dengan 28 J 

c. pasal 29 

d. pasal 30 

48. Peningkatan kompetensi guru menggunakan prinsip bahwa keseluruhan 

materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator 

harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan berarti bahwa peningkatan 

menggunakan prinsip 

a. ilmiah 

b. relevan 

c. sistematis 

d. konsisten 

49. Strategi pembinaan guru yang mendasarkan pada pemikiran bahwa 

sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi tidak harus 

dilakukan secara eksternal tetapi dapat dilakukan oleh guru yang satu 

kepada guru yang lain adalah bentuk pelatihan … 

a. diskusi 

b. Inhouse training 

c. on the job training 

d. learning by doing 

50. Berikut ini adalah pihak yang harus merencanakan PKB beserta 

pembiayaannya, kecuali… 

a. sekolah 

b. komite sekolah 

c. KKG/MGMP 

d. Dinas Pendidikan 
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51. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru melalui 
kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru 
disebut juga kegiatan … 
a. pengembangan kompetensi 
b. pengembangan diri 
c. pengembangan keprofesian 
d. evaluasi diri 

52. Ketentuan tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya diatur 
pada Permenpan RB nomor… 
a. 16 tahun 2009 
b. 16 tahun 2010 
c. 19 tahun 2009 
d. 19 tahun 2010 

53. Karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru 

disebut …  

a. karya inspiratif 

b. karya kreatif 

c. karya produktif 

d. karya inovatif 

54. Konversi nilai kinerja guru ke persentase angka kredit untuk nilai Amat Baik 

adalah … 

a. 125 % 

b. 100 % 

c. 75 % 

d. 50 % 

55. Seorang guru dinilai kinerjanya setiap tahun sebanyak … 

a. sat kali 

b. dua kali 

c. tiga kali 

d. empat kali 

56. Berikut ini adalah sifat baik dari plastic, kecuali … 

a. bahan penghantar panas 

b. ringan 
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c. tidak tembus air 

d. bahan penyekat panas 

57. Jamur dapat cepat tumbuh pada lingkungan yang … 

a. panas 

b. kering 

c. panas dan dingin 

d. lembab dan berair 

58. Tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda bergerak disebut … 

a. daya 

b. gaya 

c. energi 

d. kerja 

59. Alat untuk mengukur tegangan listrik disebut … 

a. voltmeter 

b. amperemeter 

c. wattmeter 

d. ohmmeter 

60. Yang tidak termasuk bentuk  kebebasan untuk berserikat dalam organisasi 
atau asosiasi profesi bagi guru adalah … 
a. mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan 
akademik 
b. memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi 
guru 
c. bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi 
d. mengganti setiap saat pengurus organisasi yang dirasa tidak profesional  

61. Howard Gardner berpendapat bahwa pada diri peserta didik memiliki 

kecerdasan yang beraneka ragam yang dikenal dengan “multiple 

intelligence”. Berikut ini yang tidak termasuk jenis multiple intelligence 

ialah: 

a. kecerdasan musikal dan logikal matematika 

b. kecerdasan linguistik dan kinestik 

c. kecerdasan intrapersonal dan spatial 

d. kecerdasan spiritual dan emosional 
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62. Dalam penilaian non tes, perlu dipersiapkan ... 

a. kriteria 

b. rubrik 

c.  instrumen 

d. standar penilaian 

63. Penerapan aturan kedisiplinan di sekolah yang berkait dengan pemberian 

reward dan punishment merupakan merupakan perwujudan dari teori 

pendidikan ……. 

a. Konstruktivistik … 

b. behavioristic 

c. kognitivistik 

d. konektivistik 

64. Dalam pembelajaran yang berbasis konstruktivistik, guru lebih banyak 

berperan sebagai...... 

a. stimulant, educator, simulator 

b. fasilitator, kolaborator, inspiratory 

c. pelatih, stimulant, instruktur 

d. panutan, fasilitator, isntruktur 

65. Sekolah berkewajiban untuk mengembangkan life skills siswa. Tujuannya 

adalah agar siswa ..... 

a. mampu hidup bahagia 

b. memiliki ketrampilan vokasional 

c. memiliki keunggulan akademik 

d. mampu mandiri 

66.  Kriteria ketuntasan minimal (KKM) ditentukan oleh faktor-faktor di bawah 

ini ….  

a.  Intake Siswa, tingkat kesulitaan dan sarana pendukung 

b. Jmlah siswa, Tingkat kesulitan dan Jenis kelamin 

c.  Intake siswa, Sarana pendukung dan semester 

d. Intake siswa, Bakat dan Minat siswa 

67. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan 

ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut…….. 

a. menentukan kriteria keberhasilan belajar dan ranking 
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b. mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya 

c.  mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan 

yang diharapkan  

d.   merencanakan pengajaran remidi 

68. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik 

melakukan kegiatan refleksi.Hal ini dilaksanakan untuk…. 

a.   mengukur ketuntasan peserta didik 

b.   mengukur efektivitas proses pembelajaran 

c.   mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik  

d.   menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya 

69. Berikut ini adalah ciri - ciri karangan narasi yang benar, kecuali ... 

a. menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, membuat pembaca atau 

pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. 

b. ada konfiks, menjawab pertanyaan "apa yang terjadi?" 

c. dirangkai dalam urutan waktu, menggambarkan dengan jelas suatu 

peristiwa 

d. berisi ajakan dan dirangkai dalam urutan waktu 

70. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek… 

a.   kepribadian, kognitif, afektif 

b.   kognitif, kepribadian, psikomotor 

c.   afektif, kognitif, mental 

d.   kognitif, psikomotor, afektif 

71. Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan melalui aktivitas berikut: 

a. Penugasan, projek, dan portofolio 

b. Penugasan, portofolio, dan tes tulis   

c. Tes tulis, tes lisan, dan penugasan 

d.  Tes tulis, penugasan, dan projek 

72. Model pembelajaran ini mengacu kepada teori belajar yang didefinisikan 

sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan 

dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik 

mengorganisasi sendiri.  Sebagai model pembelajaran, pembelajaran ini 

lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang 

sebelumnya tidak diketahui. Pembelajaran demikian merupakan ciri dari 
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model pembelajaran berikut: 

a. Inkuiri 

b. PBM (Problem Based Learning) 

c. PBL (Project Based Learing) 

d. Discovery learning 

73. Elemen perubahan Kurikulum 2013 terutama berkaitan dengan .... 

a. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Isi, dan Standar 

Pengelolaan. 

b. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar 

Penilaian. 

c. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, dan 

Standar Pembiayaan. 

d. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pengelolaan, dan 

Standar Penilaian. 

74. Pernyatan-pernyatan di bawah ini yang betul adalah…. 

a.   Penilaian  hasil  belajar  oleh  pendidik  digunakan  untuk  menilai  

pencapaian  kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan 

memperbaiki proses pembelajaran 

b.   Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk 

penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan 

kelas, ujian sekolah 

c.    Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai 

pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan 

tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik 

d.   Kriteria kelulusan Ujian Nasional (UN) dikembangkan oleh BSNP dan 

ditetapkan dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan 

75. Di suatu gudang terdapat beras 2,4 ton, gula 240 kg, jagung, 14 kuintal. 

Berat seluruh barang dalam gudang tersebut adalah ... kg 

a. 278 

b. 404 

c. 2.780 

c. 4.040 
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76. Tahap pembelajaran Matematika menurut Van Halle adalah sebagai 

berikut, kecuali .. 

a. tahap pengenalan 

b.tahap pengurutan 

c. tahap penyimpulan 

d. tahap analisis 

77. Akar pangkat tiga dari bilangan 2.744 adalah ... 

a. 12 

b. 14 

c. 18 

d. 24 

78. Bu Sukma, Bu Indah, dan Bu Vivi pergi ke pasar bersama- sama pada 

tanggal 15 Maret 2008. Berikutnya Bu Sukma ke pasar tiap 3 hari sekali, Bu 

Indah 4 hari sekali, dan Bu Vivi tiap 6 hari sekali. Mereka pergi ke pasar 

bersama-sama lagi pada tanggal ... tahun 2008. 

a. 27 Maret       

b. 28 Maret       

c. 14 April        

d. 20 April 

79. Karangan narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, 

menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau 

pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat disebut ... 

a. narasi informatif 

b. narasi ekspositoris 

c. narasi sugestif 

d. narasi artistik 

80. Di ruang aula terdapat 13 baris kursi. Tiap baris terdiri dari 10 kursi. Dalam 

suatu acara di aula tersebut dihadiri oleh 90 orang yang memenuhi baris 

bagian depan terlebih dahulu, maka banyaknya baris yang terisi penuh 

adalah ... baris. 

a.  3                  

b. 4                  
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c. 8                  

d. 9 

81. Musim pancaroba adalah … 

a. peralihan musim semi ke musim gugur 

b. peralihan musim panas ke musim dingin 

c. peralihan musim kemarau ke musim hujan/sebaliknya 

d. perubahan angin muson ke timur / barat dan sebaliknya 

82. Di bawah ini adalah dampak negative dari globalisasi kecuali … 

a. membanjirnya produk luar negeri 

b. ketergantungan terhadap Negara maju 

c. lapangan kerja semakin sempit 

d. nilai sosial di masyarakat semakin mantap 

83. Pokok persoalan  yang mendasari cerita disebut … 

a. tema 

b. amanat 

c. pesan moral 

d. judul 

84. Sebagian besar isi teks drama berupa … 

a. narasi 

b. dialog 

c. deskripsi 

d. prolog 

85. Istilah lain dari gerak gerik anggota badan adalah … 

a. intonasi 

b. artikulasi 

c. gesture 

d. gaya 

86. Berikut ini termasuk latar dari teks drama, kecuali… 

a. latar waktu 

b. latar suasana 

c. latar belakang 

d. latar tempat 
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87. “Ing ngarso sung tuladha,Ing madya mangun karsa,Tut wuri handayani” (Ki 

hajar Dewantoro). Manakah pernyataan dibawah ini yang mencerminkan 

bukan sikap guru dalam  prinsip kepemimpinan pembelajaran tersebut, 

yaitu........... 

a. guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya 

b. guru menjadi sahabat belajar siswa.  

c. guru menjadi fasilitator dan inovator dalam proses pembelajaran 

d. guru menjadi satu-satunya sumber belajar 

88. 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. merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan satuan  

d. dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan 

evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah 

89. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan 

Inquiry yaitu sebagaimana dikemukan oleh A.Trabani : 

a. stimulation 

b. inovation 

c. data collection 

d. problem statemen 

90. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua 

bagian, yaitu: 

a. exposition-discovery learning dan group-individual learning 

b. exposition-discovery learning dan group-individual teaching 

c. exposition-discovery teanhing dan group-individual teaching 

d. tidak ada jawaban yang benar 

91. Cara  yang  dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu 

metode secara spesifik disebut … 

a. strategi pembelajaran 

b. metode pembelajaran 



AGUS SUKYANTO. Email :seriussekali@yahoo.com.  Lembar ingkang nomer 19 
 

c. teknik pembelajaran 

d. model pembelajaran 

92. Perhentian pada kata-kata tertentu ketika membaca puisi disebut … 

a. koma 

b. jeda 

c. imla 

d. rima 

93. Berikut ini adalah ekspresi yang tepat ketika membaca puisi kecuali … 

a. keras lembutnya suara 

b. kerutan jidat 

c. gerak gerik anggota badan 

d. kerdipan mata 

94. Nomina terdapat pada kalimat … 

a. Berangkatlah sekarang ! 

b. Menulis itu mudah. 

c. Bawalah buku ini ! 

d. Jangan berhenti berjuang ! 

95. Agar presentasi kita terbuka lebar di layar atau dengan tampilan slide show, 

maka kita dapat menekan tombol  …pada keyboard. 

a. F3 

b. F4 

c. F5 

d. F6 

96. Bila kita akan presentasi suatu materi, file yang tepat yang digunakan 

adalah file bereskstensi … 

a. doc 

b. xls 

c. ppt 

d. img 

97. Untuk mempercepat pencarian tulisan atau artikel tentang teori belajar di 

Google dalam bentuk PDF, maka kita dapat menulis pada Google … 

a. teori belajar 

b. teori belajar pdf 
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c. teori belajar filetype:ppt 

d. teori belajar filetype:pdf 

98. Yang tidak termasuk file gambar adalah … 

a. img 

b. jpg 

c. swf 

d. png 

99. Bila kita ingin membuat atau menggambar  logo, maka software yang 

digunakan adalah ….   

a. photoshop 

b. power point 

c. corell draw 

d. page maker 

100. Sebuah kubus panjang rusuk 1 sisinya 7 dm, maka volume kubus 

tersebut adalah... 

a. 323 dm3 

b. 343 dm3 

c. 333 dm3 

d. 363 cm3 
 

 

 

 

CATATAN 

1. Yang bisa kami lakukan hanyalah memperkaya wawasan Anda 

2. Soal di atas bukanlah bocoran UKG 2015 tetapi soal yang Saya susun 

dengan mencermati kisi kisi UKG kelas atas / tinggi, jadi Saya jangan 

dimarahi bila Soal UKG nantinya serupa dengan soal ini. 

3. Semoga sukses dan bermanfaat ! 

 


