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PREDIKSI SOAL PRETES PPG DALAM JABATAN 
(MODEL A = 50 Soal) 

 
Oleh: Acep, S.Pd.SD. 

more info    http://asopi.wordpress.com  
(Humas KKG Gugus IV Jatiwaras, Kab. Tasikmalaya) 

 

1. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan 
maupun tertulis/tulisan. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai 
kecerdasan... 
a. kecerdasan bahasa (linguistic) 
b. kecerdasan logika matematika (logic-mathematical) 
c. kecerdasan ruang (spatial) 
d. kecerdasan gerak tubuh 
Jawab: A 

2. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat 
melakukan... 
a. pengayaan materi pelajaran c. latar belakang peserta didik 
b. reflesi d. pre tes (tes awal) 
Jawab: D 

3. Yang bukan merupakan tahap metode Criterion Referenced adalah... 
a. menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 

atau 6,0 
b. membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus 

tersebut 
c. menganalisis kemampuan peserta didik 
d. menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari 

siswa yang mengalami gejala terparah 
Jawab: C 

4. Dalam kompetensi pedagogik guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 
pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru 
harus... 
a. melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal 
b. menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran 

secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu 
c. menggunakan strategi pembelajaran 
d. hanya menggunakan teknik pembelajaran 
Jawab: B 

5. Yang ditekankan dalam Pembelajaran Interaktif adalah... 
a. membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri 
b. diskusi dan sharing di antara peserta didik 
c. pembelajaran didominasi arahan dari guru 
d. proses penyampaian materi secara verbal 
Jawab: B 

6. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan Saintifik, artinya 
yaitu... 
a. kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa 

untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya 
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b. menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan, dan mana yang 
harus dimiliki oleh siswa 

c. pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati,  
menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/menalar dan 
mengomunikasikan 

d. mengembangkan Kompetensi Dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling 
memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar-mata pelajaran 

Jawab: C 

7. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan 
pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara... 
a. guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran 
b. guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat 

penelurusan saat pembelajaran berlangsung 
c. guru mewawancarai setiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang 

dihadapi siswa dalam belajar 
d. guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar 
Jawab: B 

8. 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 mendalam dan tingkat 

variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai 
d. memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda 
Jawab: C 

9. Yang dimaksud dengan Penilaian adalah... 
a. pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapai hasil 

peserta didik 
b. proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi 
c. membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria 
d. proses interaksi antara peserta didik dan pendidik 
Jawab: A 

10. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap 
menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam 
melaksanakan tugas, disebut penilaian... 
a. pre tes b. post tes c. autentik d. non autentik 
Jawab: C 

11. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, 
penilaian "teman sejawat" oleh peserta didik. Instrumen yang digunakan dalam 
penilaian tersebut adalah... 
a. skala penilaian (rating score) b. rubrik  c. jurnal d. soal tes 
Jawab: A 

12. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi 
yaitu... 
a. kompetensi spiritual, kompetensi sikap 
b. kompetensi inti, kompetensi dasar 
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c. kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan 
dan kompetensi pengetahuan 

d. kompetensi sikap sosial 
Jawab: C 

13. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut, kecuali... 
a. pemahaman konsep c. melakukan prosedur 
b. menggunakan grafik d. pemecahan masalah dan sikap 
Jawab: D 

14. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk 
menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi... 
a. juscovery learning c. inquiry learning 
b. induktif learning d. cooperative learning 
Jawab: C 

15. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki tiga fungsi 
utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali... 
a. teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran 
b. teknologi sebagai ilmu pengetahuan (science) 
c. teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran (literacy) 
d. teknologi sebagai alat bantu pengembangan produk 
Jawab: D 

16. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengatahuan 
terlihat dalam upaya guru... 
a. memberi contoh penting toleransi 
b. mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa 
c. melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar 
d. melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi 
Jawab: B 

17. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar 
antara lain sebagai berikut... 
a. menentukan kriteria keberhasilan belajar 
b. mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya 
c. mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang 

diharapkan 
d. merencanakan pengajaran remidi 
Jawab: D 

18. Kegemaran anak akan dongeng/cerita yang bersifat kritis 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 
Jawab: C 

19. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau 
tugas dengan cepat tapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa 
tersebut adalah... 
a. impulsive b. reflektif c. gaya berfikir terikat d. gaya berfikir bebas 
Jawab: A 

20. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai Kaidah Dasar Negara bersifat... 
a. jujur dan adil c. sementara dan selamanya 
b. mengikat dan memaksa d. sebenarnya dan sejujurnya 
Jawab: B 
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21. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang 
diukur, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang... 
a. adil b. objektif c. valid d. sistematis 
Jawab: C 

22. Jika roda pertama berputar 3 kali, dan roda kedua berputar 9 kali, berapakalikah 
roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? 
a. 30 b. 21 c. 27 d. 18 
Jawab: A 

23. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau 
kegunaan suatu objek atau program adalah... 
a. pengukuran b. evaluasi c. penilaian d. penilaian 
Jawab: B 

24. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut... 
a. membaca intensif c. membaca deduktif 
b. membaca langsung d. membaca sekilas 
Jawab: A 

25. Etika Pancasila adalah... 
a. ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan 
b. keagamaan, sosial dan kerakyatan 
c. kebangsaan, kedaerahan dan kebudayaan 
d. ketuhanan, kerakyatan dan kebangsaan 
Jawab: A 

26. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses 
pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada... 
a. metode pembelajaran c. strategi pembelajaran 
b. pendekatan pembelajaran d. gaya pembelajaran 
Jawab: C 

27. Penggunaan huruf kapital berikut ini yang benar adalah... 
a. “kapan bapak berangkat?” tanya Acep 
b. Presiden Jokowi berkunjung ke tasik 
c. dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma 
d. teluk bone sungguh indah dan mengagumkan 
Jawab: C 

28. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bahasa, maka akan sulit 
berkomunikasi kecuali dengan Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Bahasa Indonesia 
memiliki fungsi... 
a. sebagai lambang kebanggaan kebangsaan 
b. sebagai alat pemersatu bangsa 
c. sebagai alat perhubungan 
d. sebagai lambang identitas nasional 
Jawab: C 

29. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan 
digunakanlah Bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi Bahasa Indonesia 
sebagai... 
a. alat perhubungan tingkat nasional 
b. alat pengembang kebudayaan dan IPTEK nasional 
c. bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan 
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d. bahasa pengantar di lembaga pendidikan 
Jawab: D 

30. Model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran matematika adalah... 
a. model Inquiry Learning c. model Problem Based Learning 
b. model Discovery Learning d. model Project Based Learning 
Jawab: A 

31. Penggunaan tanda baca yang benar di bawah ini adalah... 
a. Kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. 
b. Kita, sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. 
c. Kita sekarang memerlukan meja, kursi dan lemari. 
d. Kita sekarang memerlukan meja kursi dan lemari? 
Jawab: C 

32. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa, karena... 
a. menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara 

tepat 
b. menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat 
c. membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar 
d. menyimak sambil menyanyi, ternyata dapat menanggapi secara tepat 
Jawab: B 

33. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat 
digunakan, kecuali... 
a. metode kupas rangkai suku kata c. metode SAS 
b. metode kata lembaga d. metode cerita 
Jawab: D 

34. Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi, kecuali... 
a. menulis tentang berbagai topik c. menulis pantun 
b. menulis pengumuman d. menulis memo 
Jawab: C 

35. Hakikat karya sastra apapun bentuknya tetap sama, yakni... 
a. pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya 
b. pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan waktunya 
c. pengalaman kemanusiaan dalam segala hal 
d. pengalaman kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan 
Jawab: A 

36. Sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu... 
a. puisi, prosa, sajak c. puisi, prosa, drama 
b. puisi, pantun, drama d. puisi, drama, sajak 
Jawab: C 

37. Berapakah FPB dan KPK dari 126 dan 198? 
a. 9 dan 1386 b. 18 dan 1386 c. 18 dan 1368 d. 9 dan 1368 
Jawab: B 

38. Harga 2 koper dan 5 tas adalah Rp600.000,00, sedangkan harga 3 koper dan 2 tas 
adalah Rp570.000,00. Harga sebuah koper dan tas adalah... 
a. Rp240.000,00 c. Rp330.000,00 
b. Rp270.000,00 d. Rp390.000,00 
Jawab: B 
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39. Jumlah dua buah bilangan sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama 
dengan 75, maka bilangan-bilangan tersebut adalah... 
a. 4 dan 16 b. 5 dan 15 c. 6 dan 14 d. 8 dan 12 
Jawab: B 

40. Data nilai siswa kelas VI SDN Mekarwangi berturut-turut adalah 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 7. Dari data tersebut berapakah mediannya? 
a. 8 b. 7,5 c. 7 d. ...? 
Jawab: C 

41. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 m2. Panjang lapangan 
tersebut adalah 12 m. Berapakah kelilingnya? 
a. 22 m b. 24 m c. 42 m d. 44 m 
Jawab: D 

42. Suku ke-4 dan suku ke-9 barisan aritmetika berturut-turut adalah 110 dan 150. 
Suku ke-30 barisan tersebut adalah... 
a. 308 b. 318 c. 326 d. 344 
Jawab: B 

43. Dari barisan geometri diketahui bahwa U3 = 4 dan U9 = 256, maka tentukan U12! 
a. 2048 b. 2049 c. 2047 d. 2046 
Jawab: A 

44. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 07.20 sampai dengan pukul 07.50 dengan 
debit air 10 liter/menit. Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? 
a. 3000 liter b. 300 liter  c. 30 liter d. 30000 liter 
Jawab: A 

45. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 6,50. Ketika nilai satu 
orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6,70. Nilai siswa yang 
ditambahkan adalah...  
a. 9, 10 b. 8, 10 c. 7, 10 d. ...?  
Jawab: B 

46. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan ingkaran dari pernyataan 
Ibukota RI? 
a. Jakarta bukan Ibukota RI c. Benar bahwa Jakarta Ibukota Jakarta 
b. Jakarta adalah Ibukota RI d. Benar bahwa Jakarta bukan Ibukota RI 
Jawab: A 

47. Pak Acep ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan 
meter. Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik 
adalah... 
a. pita garis bilangan, mistar, tangga garis 
b. blok dienes, mistar, pita garis bilangan 
c. mistar, uang logam, blok dienes 
d. tangga garis, blok dienes, tangga garis 
Jawab: A 

48. Ruang lingkup pembelajaran IPS SD yaitu... 
a. masyarakat, norma, budaya, waktu 
b. manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan 
c. manusia, kerja, nilai dan norma, peningkatan kesejahteraan 
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d. masyarakat, kerja, perilaku ekonomi dan kesejateraan, waktu 
Jawab: B 

49. Apa tujuan IPS dalam pembelajaran di SD? 
a. menolong siswa untuk mengembangkan bakatnya 
b. membantu siswa menentukan cita-cita yang ingin diraihnya di masa 

mendatang 
c. menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi lingkungan 

setempat 
d. memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang dan masa akan datang 
Jawab: D 

50. Bagi peserta didik mempelajari sejarah memiliki beberapa manfaat. Berikut yang 
bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi peserta didik, yaitu... 
a. membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat 

yang merupakan proses dari masa lampau, masa kini dan masa depan 
b. menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan 

ditempuhnya 
c. melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar 

dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan 
d. menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan 

sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau 
Jawab: B 

 
 
 
Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi bekal peneguh kita untuk lolos dalam 
mengikuti Pretes PPG Dalam Jabatan nanti. Aamii YRA. 


