
PENGEMBANGA}.I PROFESI GURU ( PPC )

1, Bagairnana cara guru dalam Aqry1i-UEbqge5e-bersv*ur tEtrcdep+pfesiJang diembannya'?
Jawab :

a. Menerima secara positif berprofesi sebagai pendidik
b. Tidak doiim terhadap profesi pendidik yang diembannya
c. Menjaga dan mengembangl:an protbsi pendidik dengan sunggutr-sungguh
Bagaimana guru melakukan aktualisgsi berswkur terhadap profesi yang diembannya?.
Jawab :

a. Manusia wa.iib : manusia yang keberadaan, kebermalrraan dan komanfaatannyaserta
menenrukan

b. Manusia sunah : rnanusia yang kehadiran dan keberaduannya dapat memberikan
kebennaknaan dan ketr,.rrmanfaatan, jika tidak ada tidak mengganggu

c. Manusia mubah : manusia yang ada dan tidak ada keberadaannya, ia tidak memberikan
manfaat penganrh apa-apa tetapijuga tidak membsrikan mudharat

d. Manusia maknrh : manusia yang kebergdaan dan kehadirannya tidak memberikan
kebenuaknaatr kenranfantur, tetapijika tidak ada dan tidak hadir juga tidak memberikan
kenyamanan kebaukan

e. Ivlanusia F.Iaram : manusia yalg kebetadaar:, kshadirannya, kebermaknaan, dan
kebermanfaatan sangat tidak diharapkan bahkan ditolak

J e I as k an t e n tan g .kgj-uhtgn .sj b a g a!-g4 tun qnyg-er:0anah?

Jawab :

Kejujuran merupal'.arn pilzr utama dalam menbar.gun amanah, tidak mengklrianati amanah ada

benruk kcmitmen dalam amanah yang terkait dengan jtrjur
Jalasl'.an bagainrana upa)/a. zuru dala:n mensenlban amanahl
Jawab :

a, Komiurren ; ucapan, tindakan yang mengikat seseorang untrrk melakukaa sesuatu
b. Komper.en ; bcrkompeten dart professional dalam mengemban amanah
c. Ke{a keras ; bekerja srrngguh-sunggu}r sesrrai dengan komitnen dnn kompetensi yang

dimilikinya
d. I(onsisten ; Calan" mengembar. tugasnya hanrs memiliki sifat Istiqomah (ajeg), focus dan

tuntas, semangatdan ulet
Jelaskan faglor-Jfakrlor asar surr daoat dliadi.k*an tela!a4!
Jawab r

a. Kesiapan untuk Ainilai dan dievaluasi artinya kesiapan gunr rnenjadi cermin bagi dirinya dan
juga orang lain

b. Memilikj kompetensi minimal yaitu ucapan, sikap dan perilaku yang layak rmtuk diteiadani
c. Memiiiki lntegritas yainr kesamaan antara uospan dan tindakan atau satunya kata dan

perbr:atan
6. Jelaskan fu;[-@didik sebagai cermin!

Jawab :

a. Tempat yang tepat untuk Instropeksi ; hanrs siap menjaCi tempat mawas diri, koreksi diri, dan
untuk meujadi cuahan

b. llenerima dan menampakkan apa adanya ; pribadi yang memiliki sifat sederhan4 juj*,
obyektif, jernih

c. Bersedia menerirna kapanptrn dan dalanr keadaan apapun : menriliki sifat jiwa pengabdian,
sabar

d, Tidak diskriminatif ; tidak memoeda-bedakan, memisatr-misahkan, tidak panCang bulu,
memilih-milih dalarn mendidik (exlusive) jadi hanrs Inclusive

e. Paridai rncnyimpan rahasia; seorzurg pendidilc harus mampu menyim.pan rahasia, memiliki
persaudaraan, peduli kebersarnaan, tidak menrjatuhkan, tidak mempermalukan orang lain7. Jelaskanre l

Jawab:
a' Kesedet'hanaan pan kelas pend.idik mena:npilkan kepiawaiannya
. !* -engajru te 

" 
Uut* pinanrpilannyab' Kedekatan ; kec r a kekiluargaan diperlihatkan olsh seorang

pendidik terhadap anak didiknya
c' Suasana silaturrahim. ; rasa kasih saying dan l:epedulian kepada urak didik sertra menjaga

kondisi stur.sana pembelajaran antara grrru dengan siswa maupu antar siswa

)
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d, Ivlemberikan pelayanur malaimal ; memberikan kemudahan dan kelancaran, agu siswa

,, rerdorong untuk belajar secara aktif, segala kesulitan yang dialarnl sisna dipahami oleh
pendidik untuk memudahkan rnentberikan pelayanan

8. Jelaskan tEM!
Jawab :

a. Posisi dan baha-sa tr.r,buh ; gamharan sikap dan perasssn akan rnutcul &Iam posisi dsn bahl<a:r

tubuh yang ditampilkan saat gunr sedang mengajar
b. Gaya bicara dan ekspresi wajah ; stura saat bicara dan ekspresi yang ditampilkan seorang

guru akan rnemiliki pesan Can kesan kegcmbiraan, kebahagiaan, atau sebaiknya kemarahan.

dan kegundahan
c, BUak dalarn bicar4 sarltun dalam bertindak tanduk, baik dalam bersikap, bijak dalam bicara

dirmjudkan dalam pe,ngnsaatr batrasq kemampuan berkomr:nikasi dan berbiOara menjatthi
sikap kasar br:rbicara, keras bertindali, rnau menang sendiri, melupakan etika

9 . J elaskan plg5ta5lkgiA&rbartguru -bgs edg-lnsurg-ungglgp I

.Tawab :

Beke;ja yang berr.rrientrsi pada. hasil nraksimal atau bekerja yang dapat menghasilkan lebih dari
rata-rata yang dilakukan pada urnuuu)a. tlnsur yaog harus dimiliki adalah berani melalqrkan
kegiatan positif Ciluru ke,bia:;arn rata-rat, mengembaugl.an diri diluar kcgiatan positif diluar
kebiasaan ra[a-rata rajin nrembaco rlan meneliti yang terkait dengan.htgasnya.

10. Jelaskan fcgus pembeleiaren "StucJgDt Centered" dan "Teacher Centered" I

Jawab : '

Student Centered ; upaya ltcnrbelajaral yung diaral*an pada upaya murid kelak mandiri
mengembangkan lebih lanjut apa yang diperoleh ketika mcnerirna pelajaran

leactier CeUIerea ; upaya psrnbela.irran yang pusat kegiatannya hanya aktifitas gunr sehingga
anat didik tidak mampu mengembangkaa le.bilr l-rr,

1 l. Jelaskarr !g!59p mengajar yans men4ldik !

Jawab :

Seorang guru pada awalnya harus muniiliki kemampuan mengajar yang benar sehingga kebenaran

ini diharapkan rnampu rnengemL,zurgkan menjadi kemarnprran nrengajar yang terampil dan

produlaif Gunr ridak hanya mampu merencanakan, rnelaksanakan dan mengevaluasi, tetapi juga

harus mampu mengembangkan lpernbelajaran
i2, Jelashan gnbarm suasana pembetaJzuan ya stf t

Jawab ;

Suasana pembelajararl yang baik digambarkan bahua suasana di sekolah, kelas bagaikan "surge"
yang mempunyai indicator seperti surge yaDg menyenangkan, membahagiakan linghrngan fisik
dan non fisikyang kondusif serta layanan dan penampilan yang prima. Gr:ru memiliki kekavaan
hati aninya m:miliki longgar dan sabar dalam mcngbadapi siswa.

13, .le.laskan kecerdasan inle],ei<tua1. kecerdasan ernosi darr kecerda-oan spiritual I

Jawab :

Kecerdasan Intelektual ; kecerdasan yang mampu mempelajari sesuatu sehingga pada akhirnya
mendapatkan kemampuan urtuk menangani sesuatu dengan akal dan pikiran,
Kecerdasan Emgsiongl ; kerlampuan mengendalikan cmosi (hati) ketika menghadapi masalah,
sifat yang rnenyenangkan maupun yang mcnyalcitkan sehingga mampu memotivasi dan membina
hubungan ker.'rbali yang hanninis.
Kesqdasgajpitttua! ; kemarnpuan rncnempHtkan, perilaku sehrai-harl dan hidup seseorangyang
bernrakna disbanding yaug lain.



PENELI IAN TINDAKAN KEI,AS (PTIQ

en "bahwa guru adalair pendidik professional
embimbing, mengaral*an, melatih, menilai dan

at dan peran guru sebagai agen.
ional.

1' Ha.l r:entine dalam PTK aCalah action gr.rnr dau pihak lain yang direncanakan dengan b8.ik dan
dapat dilihat lceberhasilannyq jika progam ini belum dapit mcmeoahkan masalat ailahrkan
penelitian.

2' Peneertian PTK adalah penelitian bersifat reflektif, berangkat,Jari permasalahan guru dalam pBM,
kemudian direflel;si alternative pernecahan masalalrrya aari tinaat-lanjut.

3. Tuiuan PTK ;

a. Uuhrk menalggulangi rnarulah d,alarl pBM
b. Llntuk mernberikan perdoman bagi guru ( guna mcmperbaiki pBM )c. Mctocle yang oipakai hartrs te1:at dan terpercaya
d. Masalah yang diteliti hanrs benar-benru dihadapi factrral dan layali dihadipie, PTK iidak boleh nrenyimpang dari prosedur etito dilin,glcuogankerjaf. P'IK berorientasi pada perbaikan pJndidikan dengan *"trtr[ro porUrt - yang dituangkan

dalam tindakan
g. PTK merupd<an proses kerja yang sistematis
h, PTK menuntut g\rnr membu
i PTK sebaiknya dimulai dari ta.j. PTK guru perlu melihat dari

4. Prinsio PTI( ( Suharsini Arlkunto )a. Kegiatarr nyata dalam situasi rurin
b. Kesadaran diri untuk mempr:rbaiki kineda
c. Pererrcanaan
d. Upaya empiris dan sisren:atis
e. Prinsip SN,L\RT

5, .QU:9k-PTK ( Suharsirj Arikunro )
a., Unsur Siswa
b. IJnsur guru
c. [Jnsur materi pela.jaran
d. Unsur peralatan atau saran pendidikan

6, Tahaoan dalam PJK
L Penganteu

PTK a.dalah serangkaian langkatr 1,ang membentrrk spiral yaitu : Planing, acting, pengamatan,
refleksi.

2, Penetopan focus rnasalah penelitian
a, Merasakan adanya masalah
b. Identivikasi masalah p,IK
c. A;ralisis masalah
d, Perumusan Masalah

3, Perencanaantindakal
a, Formulasi solusi dalarn bentuk hipotesis tindakanb. Analisis kelaikan hipotesis tindakan
c, Persiapan tindalcan

4. Pertengahan tindakan dan obscrvasi interprestasia. Pelaksanaantindakan
b, Observasi dan interprestasi
c. Diskusi balikan

5. Analisis dan rcfleksi
a. .A.nalisis data
b. Refleksi

6, Perenc'anaan tincrak larjut Denlusunan proposal penelitiau1. Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah

e. Unsu hasii pembelajaran
f. Llnsrrr lingkungan
g. Unsru pengelolaan



B, Penrmusan Masalah
C, Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
Tinjau:r.n Pustalca

A, Kajian Teori
B. trLerangka Berpikir
C. Perumrrsan Hipotesis Tinoakan
Metode Penurelitian
,A,. Setli::g )'enelitian
B. Suby'ek Penelitian
C. Data dan Sumb,:r Data
D. Teknik Pengumpulan Data
E. VaUdias Data
F. l'eknik Anrlisis Data
0, Iudikator lfinerja
H. Prosedur Penclitian
Daftar Pustaka

MA'IEzu MODEI, PEMBI]LAJAR.AN KOOPE.ITATIF

I . Kooperatif Leunine merupakan pendekatan pembelajaran yang memtbkuskan pada ...

2

4

2. lnteraksi tatap muka dalam keloriopok pada tiap pembelajaran sangat penting unruk menr:mbuhkan
srlesana . ,,

a. Kondusif
,W Dialog antar siswa

3. Berikut ini adalah elernen pernbelajareur kooperatif kecuali .. .

a, Ketergantuangan c. Akuntabilitas individu
b, Interaktif tatap muka rt Real world leanring

4, Metodc Struktrral dalanr pembelajarau kooperatif dirancaug untuk mempenganrhi pola-pola ...
a. I'erilaku siswa c,. Inteleltual siswa

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

a. Disku,si kelas
(t g"l^i* dalam ktdompok

secar& individu ..,
a. Interpersonal
b. Individu result

a. Interpersonal relation ship
b, Me.mbenh:k kelompok pakar

9, Berikut ini keuntungan pembelaja;an

c. Penerapan ficluip
d. Real world learning

c, Tenang
d. Aktif

d*^rbilitas individu
d, Home team

5. Kelebihan kelompok belajar kooperatif disbanding tradisional ,..
d. 'fidak ada siswa yang menclominasi kek:mpol atau menggantungkan diri pada kelompok
b, Tugas dike.{akan salah seorang anggota kelompok
c. Kelompok belajar biasanya tromogeny
d. I{ubungal urtar pribadi bersifat sernu

7 . Pembentukan kelompok belajar dalam. penrbelajaran kooperatif hanrs bersifat ,..
fr Hiterogen c. tetap
b. Homogeny d.

8. Metode group investigation menuntut siswa
Crroup proses perfomence
Memiliki kelompok sernula

a. Meningkattan kepekaan dan kesetiakawanan\oci
b. Mernudahlian siswa melakukan peuyesuoian so\al
c :., Menghilangkan sifat menrentingkan sendiri atau \eois,/|d, Mengembangkan dlai-nilai social dan komitnen

10. Yang dimaksud dengan Expet Group pada nretode Jigsal
a.

Vr(

d.

Ketua dari setiap kelom:ok
Kelompok pakar dari perwakilan setiap kelompok
Kelompok independen yang menjadi penengah
kelompok yang bersifat, pro terhadap pe.rmasalahan



7,

,'/ Kunci Jaq'ab
,'' l. B 6, A

2. B 7, A
3,D8.C'4.B9.D
5. C l0.B

MATEzu PEMBELAJNfu\N KUA}I'IUM

1 . Pada awal perkembangannya pembelajara kuantum dimasud unhrk ...
a. Mengajar ),ang rnenyenangkan
b. Memilih trategi pembelajaran di sekolah

.t ( lvteningkatkur keberhasilan hidup dan karier remaja dirumah
rJ. Menarik perhatiu:. sisu,a belajru

2. Pembe'lajaran kuantum memberikan telcanan pada pentingnya hal berikut ini kecuali ...
a. Interaksi c. Kebermalcnaan
b. Frekuensi ltd Personalitas

3. Pembelajaran kuanhtm berpa.rgl:al pada.,.
a. Psikomotorik c. Fisika knantum
b, Ta.xonomi bloorn d Psikologi kognitjf

4. Dalam kuantum teaching guru nlenggunakan bahan audio visual yang mendekati realitas dengan
fujuan utarnanya adalah ...
a. Agar sisvra sclalu tertarik tr:rhadap mBta pelajaran yang diajar.kan
b. Untuk menutupi kekurangan pengLlasaan materi

p.{ Memberikan pengalzunan belajar yang banyak dengan cara sedikit
d, Memberikart kenyarnanan dalam proses belajar mengajar

5. Guru yang menerpakan peta konsep di depan kelas hal pertama yang harus dilakukan .. ,

a. Menulis kata kuncl s. membtut garis cabang

,,f Menulis tema pokok d. menulis sub gagasan

6. IANDUR. ( tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, &n rayakan) merupakan konsep
dasar dalan: model pernbelajai'an ,..
a, Terpadu c. CTL

W, Kuantum d. Kooperatif
7 . Peta lconsep dikernbarrgkan bcrdasarkan kerja otak urtuk mengingat infornrasi dalam bentuk ...

.t f S;mbol c. Parsial
b. Suara music d. Perasaan

8. Mejikuhibiniu adalah salah satu teknik pembelajaran penguun memori dalam model pembelajaran

a. Cooperati'vc leaining rd, Kuanfum
b. CTL d. Terpadu

9, Dalam perirbelajaran kuantum dinyatakan belajar akan berhasiljika sesu"i dcngan kerja otak, oleh
karer:a itu i.nformasi perlu di sajikan sr:pe,rti bencuk di bawah ini kecuali .,.
a. Gambar hidup .t-4- Berlebihan
b. Dimensi d. Tak be.rwarna

1 0, Pgda penggunaan peta konsep otak dipandang sebagai . , ,

a/ Cabang pohon @ Hutattraya
b. Ranting pohon ' d. Datran.pohon

Kunci Jawab
t. c 6. B
2, D 7. A
3.D8.C
4.C9,C
5, B 10A



i MATEzu MoDEL PEMBELAJARAN TERPADU

1. Strategi kurikulnru rnenrpakan kruikulum dcngan memusatkan pada ...
.r/ Sumber atau cara tettentu yang rr.emerlukgn pemecahan dengur bahsn dari berbagai maca,m' 

mata pelajaran 1,ang diperlulan
b. Per,ggabungan dua rneta pelajruan yang mempunyai hubrrugatr erat
c. Hasil kebudayaan dan pengetahiun umat msnusia selama berabad-abad t
d, Integrasi pengetahuan dan penguassar yang sedikit teupi mendalim

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

3. l'4elalui penrbelajaran tsrpadu keunhurgan pokok yang dirasakan siswa adalah ...
a,_. Hasil transfer pengota!ruan guru ke siswa

".6, Pengalaman langs-ung urrn lim"rnproduksi kesan tentang hal yang dipelajari
c. Mengerti makna belaia.r da;r nranfaatnya
d. Menghaf.alkan fakta pengeualnran peda diri siswa

4, Pendekatan pembelajaran terpadu di SIvtP yurg membuahkur waktu yang panjang adalah dengan
cara ,..
a. Merumuskarr pokok bahasan yong berkaitan dengan konsep materi berbagai disiplin ilmu
b. Mengambil satu disiplin ihnu sebagai sumber materi utama
c, - Mencari pokok bahasan tiap disiplin ilmu dengan menambah materi utama

d Melakukan tusi konsep maieri clu{ berbagai ai-+fin iU; - 
:-

5. Tema pemukirnan kunruh dapat dipelajari dari beberapa konsep, ilmu geografi, sosiologi, ekonomi
dan sejarah coutoh tema tersebut merupakan model pembelajarur terpadu berdasarkan ...
a. Topic c.,- Potensi utama
b. Pokok bahasan { Permasalatran

6. Pulau Bali seba,gai daerah wisau dikaji da.i factor alam, social, historis, adalah oontoh
pembelajaran terpadu yang mengambil tema berdryarkan ".,a. Topic i 6. Potensi utama
b, Pokok bahnsan d. Tema

7 . Prioritas pertarna yang harus dilal,.ukan pada penygzunan rencana pembelajaran terpadu addah .,,
a. Penentuan ropic (. Pemetaan kompetensi dasar
b. Penjabarart potensi dasar d, Pengembangari silabus e. Penyiapan RPP

8. T9rtn pariwisata dapat dikembangkan melalui teknik integrasi berdasarkan . . .

{ Topic ' c. Permasalahan
b, Potensi utarna d. I(asus e. Pokok bahasan

9. Berikut ini langkah meuyusun perencanaan pe'mbelTlaran te.rpadu kecr:ali ...
a, Pemetaan kompetensi dasar { Penrbuatan matrik
b. Penyusruran desain penrbalajaran d, Penentuan topic

10. Berikut ini adalah rnodel yang d,pat dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran terintegrasi
kecuali ...

. a. Fragrnented c,7 Share
b, Nested ,{ Inquir{

Kunci Jawab

1. r\ 6. C
2, D 7, C
3. B 8. A
4,D9,C
s. D l0.D
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/ IUATEzu MODEL PEMBELAJT\RA KONIEKTUAL

1 . Pembelajara konteknral merupalcan konsep belajar yang mendorong gunr untuk ...
a. Mengajarkan dcngu bertragai media secara bersamaan
6, Menglubungkan materi yarrg diajarkan dengan situasi dtrnia nyata siswa :

c. Melakulcan kolaborasi berbagai disiplin ilmu
d. Mengembangkm materi dari satu permasalahan

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

3, Dalam pendekatan konteknrnl nrgas pokok gtuu adalah , ..

b. Member tugas d, Mengiostruksikart
4, Landasan filosofi pendekatan kontElchul adalah konstnrkvisme yang menekankan pada ...

a, Belajar pedu tempat yang edukatif
b. Belajar dengan media secanr lengkap
gd Belaju dengan mengalar-ni dan tidak sekedar menerima

' d. Belajar pc'rlu dengan menghafal
5. Ciri kelas yang rnengg:rrnakan pendekz.tan rjTL adalah sebagai berikut kecuali ...

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

a. Sharing dengan teman
b. Pengelaman nyata

a. Masyarakat belajar
b. Kontrukvi.sme

c. Guru kreatif( M"nggunakan satu sr:mber

c. Inquiri
,{ Menyanangkan

c. Inquiri
d. Menyenangkan

' 7 . Sumber belajar bulian hanya grrnr tetapi dapat berasal dari siswq pakar-dari luar, intemet, konsop
terscbut dalam CTL disebut ...
2., . Masyarakat belaiar
,{, Konstrukvisme

8. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya dan hrgas siswa, kemanql:an dalam proses

pembelajaran dan hasil posttest tcrsebut ...
a. Masyarakat belajar
b. Kontn:kvisme d. Menyenangkan

9, Konsep melibatkan siswa pcrlu dalam menyusun topic atau masalah bahan diskusi untuk

c. Authentilc asesmen

d. fuIenyenangkan

ppmbelajaran dalam CTL di sebut...
vA. Masyarakat belajar
b. Kontrukvisme

model pembelajaran ..,
a. Terpadu
b. Kuanhrm

{ nuentik asesmen

4, CTL
d. Kooperatif

10. Siswa mengingat apayatgdikerjakan Caripada apayo$gdidengarkan, moto tersebirt cocok dalam

Kunci Jawab

1.86,D
2, C 7, B
3.C8.C
4,C9.A
5, D l0,c

Kr:ncijawaban ini sama sekali tidak ada perubahan, bila a& kesalahan jawab mohon maaf !

Selamat bekerja dan mengerjakan semoga sukses semuanya. Amjn .,.

r-do}-#



U

KUMPULAN SOAL-SOAL DARJ MODUL PLPG

MEDIA PEMBELAJARAN

1. Jenis benda di bawah

-ar pita kaser

b. tape recorder
2.

sindiran disebut ...
a, poster
b. 'bagan

tepat digunakan grafik .,,

a. garis

b. batattg
6. ReaLita adalah ' ' '

a. wakil benda sebenarnY'a

b, bettda tiruan

,r-.'kaulkanu
, d. illustrasi

ini yang tergolong peraagkat lunak adalah . '.
c. OHP
d. proyektor
Cbr yang disederha'Iakan dan biasanya bennrjud

3. Cirri khusus diagram adalair ...
a, menr.rnjukkan hubrurgan antar dua benda

b. menggambarkandatgLrterpretatif

,..c., Inenurljuki(an penampang suatu benda

d, menunjukkan Perbandi;rgan
4. Silsilah raja-ra.ia tcrmasuk bagan " '

a. arus c' waktu

.b',' pohon d' keadaan

5.Unfukmenggambarkanperbandinganantarbagian.hagianyang

(i, gambar

,! lingkaran

Sr:' benoa Ya.rg sebenarnya

d, benda khaYalan

7 . Himpunan berbagaijenis peta disebut ' "
a. itoU" c' bola dunia

!' atlt d' Peta timbul

8, 
-P.sr*at 

proyektor yarlg dapat menggantikan paPall tulis disebu; "
-H' or"r'h.ud proyector c' slide proyector

b, opaque Proyector d' film strip proyec'ior

g. itia. -"*p;k; gambar yang cirinya adal

a, terbuat aari kirtas karton- c' menrurjukkan gerak

-y g bar bersifat incifldual d. tidak dip ntulkan di layar

10. Dengan opaque proyektor dapat cliproyeksikan "'
a, mata uang c' film

-V perangko d' buku

1 1. Bahasa yang ctigunakan data program audio addah " '

a. sesttai tata bah: 3 c' bahasa iln iah

,' bahasa sehari-han d' bahasa latin

l2,sebagianbesarpembelajrandisekolahdibeikanmelalri
a. p-engliharan c' Prescntas

-b:' peinlengaran d' la'tihan

I 3, Untuk analc kecil media udio dapat membentuk pengalaman belajar bahasa penn laan kai'ena ' ' '
'- 

.;,: anat tcecit rnasih suka meniru, maka mempennuciah belajar
-b anak kecil belum banyak mempr.rnyai perbendahar bahasa

c, mendengarkan lebih mudah dari pada aembaca

d. anak belum dapat belajar s( oara formal'

14. Tape rekorder sangat ideal untuk uJ":* mantiiri.\arena hal'hal sebagai berikut, kecudi " '

a. pita kaset mudah dimilild siswa secara individual

b. i"p^t diutang-trl'ang sesuai kecepatan belajar siswa

c. banvak aimiiifi oleh umun karena relative murah

.{' pitakaset dapat dihapus jika tidak diperlukan

15, Kaset audio dapat raenyebabkan kebosanan karena "'
a. siswa belajar anpa tatap mtrka dengan. guru

b,

d.

meuunjukkan Prosentase, lebih
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Kuncijawab
1, A
2,C
3. C
4.8
5.D
6,C
7, B
8,A
9,B
10. B

21. c
22. C
23. B
24, I]
25, B
26, B
27, B
28. A
29. D
30. A

16, -
17. Factor kegiatan dalam diskusi adalah .,.

a, pemberian informasi o, suatu artikelb, pembicaraan yang al,.rab -d: pertukaran ide
18, Sifat berikut ini ada pada prograrrr documenrer ,..

19. Antar feature ciengan majalah udara berbedz. dalam hal ...

....a. factual
b, imaginative

-dl jumlah tema
b. variasi penyajial

20, Pokok masalah dalam d*una audio adatah ...
a. legenda
b. kebuJayaan

a, pengetahuan popular
b,, documenter

a, pesan bersifat umum

-E berlangsuug satu arah

a, radio

-b: buku

c, latar belakaug realita
d. aksistensi realita

jenis materi
narrator

5 konllik kejiwaan
d, nilai-nilai

,"o! pengetohuan khusus
d, penerangan

c, komunikasierelembaga
d. komunikasi homogeny

o. gedung pertunjutan
d. gambar

c. gambff berangkai
d. menggunakanproyektor

c.

d.

2 I , Karakteri.stik slide sebagai rnedia pernbelajarzur adalah ,..a. menunjuklan kedalaman benda .d- merupakan gambar b:rungkai
b, tidak rnenunjukkan gerak d. penerangan

22, Slide yang lnenggambarkan perkemba,rgbialan sel, termas'lk jenis slide .. ,

23. Siaran TV dengan acara bdra-sa lnggris yang <iitanyangkan di TV terrnasuk jenis . , .

a. jaringan 'l-V sekitar a. televise pendidika-r
...A:' televise pembelajaran d. CCTV

24. Ty siaran merupakan jaringan komunikasi yang dimiliki oleh komunikasi masa sebagai berikut ..,

25. Televise mcrupakan saudara muda radio, karcna ...
a. disiarkan scperti radio c. sama dengan radio

.b:' menggunakan prinsip-prinsip raciio d. kerabat karjanya sanra dengan radio
26. Dad hasil penelitian ternyata'IV sebagai hiburan dapat inenggeser benda-benda berik-rt, kccuali ..

27 , Persaanaan antara slide suara dengan TV adalah .. .

a. menampilkan gerak
,V media audio visual

28. Keterampilan menulis naskah slide belum rnenjamin keberhasilan ploduksi slide, karena ...
..{' keberhasilan didukung oleh berbagai unsur
b. menuiis naskah bukan pekerjaan yang mudair
c, penulis naskah belum tentu mengenal produlli
d. penulis naskah bukan sutradara

29. Pada CCTV hubungan antara pemancar dengan penerima posan disalirkan n. : lr'.i.i ., .

.a. stasiur T\/ terdekat c, pemancar pusat
b. satelit palapa .{ kabelko-ekial

30, Komunikator pada program TY 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

I l.
t2,
13.

1.4,

15.

16.

t7,
18,

19

20,

B
B
A

3

D
A
A
C


