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TRY OUT : PSIKOTES IST (INTELEGENCE STRUCTURE TEST) 
 
ANALOGI  
 
1. ARLOJI : WAKTU = … : … 

A. Ponsel : Komunikasi   
B. Dapur : masakan    
C. Kampus : Buku  
D. Kolam : Ikan   
E. Pohon : Buah   

 
2. KUAS : … = … : MONTIR 

A. Cat – Mesin  
B. Kanvas – Bengkel  
C. Lukisan – Motor 
D. Kayu – Dongkrak  
E. Pelukis – Obeng   
 

3. TEMBOK  : CAT =... : … 
A. Langit : Awan 
B. Wajah : Bedak 
C. Taman : Bunga 
D. Jendela : Gorden 
E. Atap : Seng 

 
4. TEMBAKAU  : ROKOK : ISAP = ... : … : … 

A. Air : irigasi : sawah 
B. Oksigen : udara : bernapas 
C. Gandum : roti : makan 
D. Belajar : lulus : kerja 
E. Gula : tebu : manis 
 

5. DETIK : MENIT : JAM  = ... : … : … 
A. Jam : Hari : Tahun 
B. Hari : Bulan : Tahun 
C. Minggu : Hari : Tahun 
D. Bulan : Minggu : Tahun 
E. Waktu : Jam : Kalender 
 

6. PINTU : ENGSEL = ... : … 
A. Jendela : Kamar 
B. Tulang : Sendi 
C. Kasur  : Tidur 
D. Rumah : Atap 
E. Lantai : Keramik 
 

7. TANYA : JAWAB  = … : … 
A. Ujian : Nilai  
B. Guru : Sekolah 
C. Ofensif : Defensif 
D. Hitam : Abu-abu 
E. Air : Api 
 

8. Tentukan satu dari lima pilihan berikut yang berbeda. 
A. Mobil 
B. Sepeda 
C. Beca 
D. Kapal  
E. Sepeda motor 

 
9. Tentukan satu dari lima pilihan berikut yang berbeda. 

A. Mata 
B. Telinga 
C. Hidung 
D. Lidah 
E. Rambut 

 

10. Tentukan satu dari lima pilihan berikut yang berbeda. 
A. Balok 
B. Kubus 
C. Layang-layang 
D. Tabung 
E. Prisma 
 

POLA BILANGAN DAN HURUF 
 
11. F   H   G   J   I   M   L    ... 

A. K 
B. N 
C. P 
D. Q  
E. R 
 

12. O   C   E   E   O   G   E   I   …   …  
A. K   O 
B. E   K 
C. O   K  
D. O   L 
E. M    E 

 
13. 8   12   18   26   … 

A. 42 
B. 40 
C. 36 
D. 34 
E. 32 

 
14. 10   7   17  14  34  31  61  58  98   …   … 

A. 93   143 
B. 95   135 
C. 94   134 
D. 95   145  
E. 94   144 
 

15. –2   –3   –5   –6   –7   –12   –12   –24   x    y    
Tentukan nilai x + y = … 
A. –52 
B. –64 
C. –67  
D. –76  
E. –84 

 
KEMAMPUAN NUMERIK  
 
16. Nilai 27 merupakan 45% dari bilangan … 

A. 40 
B. 50 
C. 60 
D. 65 
E. 70 
 

17. 66 %
3

2
 dari (2,125 + 1,250 + 2,625) adalah … 

A. 3,5 
B. 4,0 
C. 5,5 
D. 5,0 
E. 6,0 
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18. 
%72

m
 = 

m

50
 nilai m adalah … 

A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 
E. 8 

 

19. 15625
5

2
 = … 

A. 20 
B. 24 
C. 25 
D. 30 
E. 40 

 
20. 65 + 65 + 65 + 65 + 65 + 65 = … 

A. 5  65 

B. 6  64 

C. 5  66 

D. 6  66 
E. 66 
 

21. Nilai dari 2013 – 2011 + 2009 – 2005 + 2004 – 2000 + 
1999 – 1996 adalah … 
A. 10 
B. 12 
C. 13 
D. 14 
E. 16 
 

22. Jika nilai x dan y bilangan bulat yang memenuhi 4 < x < 6 
dan 5 < y < 7, maka … 
A. x > y 
B. x < y 
C. x = 2y 
D. 2x = y 
E. x = y 

 
23. Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 12 cm 

dengan luas lingkaran berdiameter 8 cm adalah … 
A. 3 : 2 
B. 4 : 3 
C. 9 : 6 
D. 9 : 4 
E. 9 : 8 

 
24. Enam buah mesin bekerja bersama dan dapat 

menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu 12 jam. 
Berapa jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pekerjaan yang sama, jika terdapat 4 mesin saja ? 
A. 14 jam  
B. 15 jam 
C. 16 jam 
D. 18 jam 
E. 20 jam 

 
25. Pada tahun 2018 Hamdan berumur lima windu. Tahun 

berapakah hamdan dilahirkan ? 
A. 1987 
B. 1978 
C. 1968 
D. 1973 
E. 1988 

 
ANALYTICAL DAN CRITICAL REASONING  
Dalam sebuah lomba lari, Dedi berhasil mencapai garis akhir 
mengungguli Rio.Sementara Prima berhasil mengungguli 
Andi. Padahal Andi berhasil mencapai garis akhir sebelum 
Dedi, dan Mamat berhasil mencapai garis akhir tepat setelah 
Rio. 

 
26. Urutan finis yang mungkin untuk kelima anak tersebut 

dalam lomba lari adalah… 
A. Prima – Andi – dedi – Rio – Mamat  
B. Andi – Dedi – Prima – Rio – Mamat  
C. Prima – Rio – Andi – Mamat – Dedi  
D. Prima – Dedi – Mamat – Dedi – Rio 
E. Andi – Prima – Rio – Dedi – Mamat 

 
27. Tiga hari yang lalu adalah hari Selasa. Setiap Sabtu Adit 

memakai baju batik sedangkan Miko memakai baju putih 
setiap Senin. Setiap Rabu Debi memakai rok panjang. 
Pernyataan berikut ini benar, kecuali  … 
A. Empat hari yang lalu Miko memakai baju putih 
B. Besok Adit memakai batik 
C. Dua hari yang lalu Debi memakai rok panjang 
D. Tiga hari lagi Miko memakai baju putih 
E. Besok Debi memakai rok panjang 
 

28. Ani lebih cermat daripada Toni, tetapi dia lebih ceroboh 
daripada Beni. Citra lebih cermat dari pada Beni. Jadi ... 
A. Toni lebih ceroboh dari Citra 
B. Beni secermat Toni 
C. Ani lebih cermat dari Citra 
D. Ani lebih cermat dari Beni 
E. Citra lebih ceroboh dari Beni 
 

29. Dari hasil ujian semester yang lalu, peringkat Suhen dan 
Dinda lebih tinggi daripada Maya. Sementara itu peringkat 
Nanda lebih rendah daripada Maya. Peringkat Galih lebih 
tinggi daripada Suhen. Jadi ... 
A. Peringkat Suhen lebih tinggi dari Dinda 
B. Peringkat Galih lebih rendah dari Maya  
C. Peringkat Galih lebih tinggi dari Nanda 
D. Peringkat Dinda lebih rendah dari Nanda 
E. Peringkat Dinda lebih rendah dari Galih 
 

30. Rumah Basria terletak di sebelah barat rumah Centika. 
Rumah Denada terletak di sebelah barat Basria. Rumah 
Adinda di sebelah timur Basria. Rumah siapakah yang 
terletak paling barat ? 
A. Basria    
B. Centika 
C. Denada  
D. Adinda 
E. Adinda dan Centika 
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POLA GAMBAR  
 
 
31. Jumlah balok pada gambar berikut adalah … 

A. 152 
B. 154 
C. 151 
D. 150 
E. 155 

 

 

 

32. Jumlah balok pada gambar berikut adalah … 
A. 140 
B. 139 
C. 141 
D. 142 
E. 143 

 

 

 

 

33. Jumlah balok pada gambar berikut adalah … 
A.   97 
B.   98 
C.   96 
D.   99 
E. 100 

 

 

 

34. Jumlah balok pada gambar berikut adalah … 
A. 48 
B. 47 
C. 46 
D. 49 
E. 50 

 

 

35. Jumlah balok pada gambar berikut adalah … 
A. 80 
B. 81 
C. 82 
D. 79 
E. 83 
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36.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A. 11  B.    9  C.   2  D.    3  E.   4 

 

37.  
 

 

 

 
 

 

A. 10  B.   11   C.   12      D.    -13     E.   -18    

 

38.  
 

 

 
 

 

A. 3  B.   4  C.   8  D.   10     E.   11 
 

39.  
 

 

 

 

 

 

 

 

A. 12  B.   9  C.   6  D.   4  E.   3 
 

40.  
 

 

 

A. 6  B.   8  C.   5       D.   4          E.   2 
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1. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah 

kognitif 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. alam 
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  - 1 1 / 1 2  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 

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 tersebut 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. spiritual 
 

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 
 

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 social 

 
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 

BAGIAN KEDIA SOAL SKB GURU 
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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 faktor 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 adalah … 

A. Memindahkan tempat 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 
 

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. Social 

C. kondisi fisik 

D. intelektual 
 

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 yang 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 teori 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 teori 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 teori belajar … 
A. Behaviorisme 
B. Konstruktivisme 

C. Kognitivisme 

D. Sibernatik 
 

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 
 

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 
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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 komoponen-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 

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, sintesis, 
dan evaluasi 

C. ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analsis, dan 
evaluasi 

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

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, sintesis 
C. ingatan, pemahaman, sintesis, 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 tepat, 
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. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, 

pemikiran masih statis, belum dapat berfikir abstrak, 
dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih 
terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap 
… 
A. Tahap sensorimotorik 

B. Tahap praoperasional 
C. Tahap operasional konkrit 

D. Tahap operasional konkrit 
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37. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan 
kata secara efektif baik lisan (pendongeng, orator, 
penerjemah, dsb), maupun tertulis/tulisan (sastrawan, 
penulis skenario drama/film, fonologi atau bunyi 
bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi 
pragmatik atau penggunaan praktis bahasa) 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 

 
38. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, 

seorang pendidik dapat melakukan ... 
A. pengayaan materi pelajaran 
B. refleksi 
C. latar belakang peserta didik 
D. tes awal (pre-test) 

 
 

39. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat 
dilakukan dengan metode criterion referenced. 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. Secara teoritis, 
mereka yang angka nilai prestasinya berada di 
bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang 
mengalami kesulitan belajar. 

C. Menganalisis kemampuan peserta didik 

D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami 
kesulitan belajar serta mencari siswa yang 
mengalami gejala terparah ( yang nilainya 
jauh dibawah siswa penderita kesulitan 
belajar lainnya ) 
 

40. Dalam kompetensi pedagogik guru mengusai 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 yang mendidik 
secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. 

C. Menggunakan strategi pembelajaran 

D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran 
 

41. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah 
Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan 
kualifikasi hasil (out put) dan sasaran (target) yang 
harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan 
selera masyarakat yang memerlukannya. (Newman dan 
Logan (Abin Syamsuddin Makmun, 2003) 
Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks 

pembelajaran adalah ... 

A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan 
pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan 
pribadi peserta didik. 

B. Mempertimbangkan dan memilih sistem 
pendekatan pembelajaran yang dipandang paling 
efektif. 

C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-
langkah atau prosedur, metode dan teknik 
pembelajaran. 

D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum 
ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku 
keberhasilan 
 

42. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif 
adalah... 
A. membangun inisiatif individu, kemandirian, dan 

peningkatan diri 
B. diskusi dan sharing diantara peserta didik 

C. pembelajaran didominasi arahan dari guru 
D. proses penyampaian materi secara verbal 

 
43. Pada Kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai 

dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, 
tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah 
kompetensi ditetapkan kemudian ditentukan 
kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum 
dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus 
dikembangkan antara lain  

A. Tantangan internal dan Eksternal 

B. Responsibility 

C. Reinforced 

D. Enriched 
 
44. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik, artinya yaitu … 
A. kurikulum harus mengandung hal-hal barusehingga 

dapat membantu siswa untuk dapat 
mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya 

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 
 

45. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan 
(sttka dilakukan dengan melibatkan pemangku 
(stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan 
dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya 
kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha/industri dan 
dunia kerja. Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan 
prinsip pengembangan kurikulum … 
A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni 
B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

C. Menyeluruh dan berkesinambungan 
D. Beragam dan terpadu 

 
46. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa 

peserta didik memiliki posisi sentral untuk 
mengembangkan kompetensinya agar menjadi 
manusia yang beriman dan berakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat,berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan 
tersebut diatas sesuai dengan prinsip pengembangan 
kurikulum … 

A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni 

B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

C. Menyeluruh dan berkesinambungan 
D. Beragam dan terpadu 
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47. 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 penelusuransaat 
pembelajaran berlangsun 

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 
 

48. 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 baaan 

tambahan yang lebih mendalam dan tingkat 
variasi yang tinggi berikut instrument tesnya 
yang sesuai 

D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar 
dari penerbit yang berbeda 
 

49. Yang di maksud dengan penilaian adalah … 

A. Pengumpulan dan pengolahan informasi 
untuk mengukur pencapaian hasil belajar 
peserta didik. 

B. Proses yang di lakukan untuk mengambil keputusan 
berdasaarkan evaluasi. 

C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu 
kriteria. 

D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik 
 

50. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik 
menampilkan sikap menggunakan pengetahuan 
yang di peroleh dalam pembelajaran dalam 
melaksanakan tugas di sebut penilaian … 
A. Pre test 

B. post test 
C. Autentik 

D. Non Autentik 
 

51. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap 
melalui observasi penilaian diri, penilaian “teman 
sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik. Adapun 
instrumen yang di gunakan dalam penilaian tersebut 
adalah … 
A. Skala penilaian (rating scole) 

B. rubrik 
C. jurnal 

D. Soal tes 
 

52. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi 
beberapa kompetensi yaitu … 
A. kompetensi spiritual, kompetensi sikap. 

B. kompetensi inti, kompetensi dasar 
C. kompetensi sikap spiritual, kompetensi 

sikap sosial, kompetensi keterampilan, 
kompetensi pengetahuan. 

D. kompetensi sikap social 

53. Aspek yang di nilai dalam pembelajaran matetamatika 
sebagai berikut kecuali … 
A. Pemahaman konsep 

B. Menggunakan grafik 
C. melakukan prosedur 

D. pemecahan masalah dan sikap 
 
54. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa 

dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari 
jawabannya adalah konsep dan strategi … 
A. Juscovery learning 

B. Induktif learning 
C. Inquiry learning 

D. Cooperatif learning 
 

55. Guru memebentuk kelompok kelompok belajar dan 
memeberikan tugas kepada tiap kelompok . Setiap 
anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan 
fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak 
menjalankan tugasnya maka pekerjaan kelompok 
tersbut tidak dapat di selesaikan . karakteristik dari 
strategi pembelajaran tersebu adalah … 

A. Tugas kelompok 
B. Diskusi kelompok kecil 

C. Pengajaran langsung (direct teaching) 
D. belajar kooperatf (cooperatf learning) 

 
56. Teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran memiliki tiga fungsi utama yang di 
gunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali … 
A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam 

pembelajaran 

B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan (science) 
C. Teknologi sebagai bahan dann alat bantu 

pembelajaran (literacy) 
D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk 

57. Bu Ani mengajak siswa kelas V ke ladang jagung milik 
petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap di 
panen muda. Selanjutnya ibu Ani memeriksa laporan 
hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi 
kecenderungan gaya belajar siswa di peroleh 
peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari 
pembelajaran berupa observasi di luar kelas 
menunjukkan siswa memeiliki kecenderungan gaya 
belajar berhasil baik melalui … 
A. Visual (pandangan mata) - Auditif (pendengaran) 
B. Visual (pandangan mata ) - Kinestik (gerak ) 

C. Auditif (pendengaran) - Kinestetik (gerak) 

D. Auditif Visual dan kinestetik 
 

58. Upaya membimbing siswa untuk mengembang 
ketrampilan pengetahuan terlihat dalam upaya 
guru:… 
A. memberi contoh penting toleransi 

B. mendiskusikan bagaimana mengubah 
permasalahan disekitar siswa 

C. melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri 
dan lingkungan sekitar 

D. melatih siswa membuat keputusan yang diambil 
berdasarkan informasi 
 

59. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk 
menentukanketuntasan belajar antara lain sebagai 
berikut … 
A. menentukan kreteria keberhasilan belajar 

B. mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian 
belajarnya 
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C. mencari letak kelemahan secara umum 
dilihat dari kreteria keberhasilan yang 
diharapkan 

D. merencanakan pengajaran remidi 
 

60. 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 
 

Kunci Dan Pembahasan  
 

1. Kunci   : A 
Pembahasan  : 
Arloji adalah alat yang berfungsi untuk 
menunjukkan waktu. 
Ponsel adalah alat yang berfungsi untuk 
melakukan komunikasi  
(analogi fungsi) 
 

2. Kunci   : E 
Pembahasan  : 
Kuas digunakan oleh pelukis sama 
halnya dengan obeng digunakan oleh 
montir 
 

3. Kunci   : B 
Pembahasan  : 
Tembok dipercantik dengan cat, wajah 
dipercantik dengan bedak 
 

4. Kunci   : C 
Pembahasan  : 
Tembakau dibuat jadi rokok untuk 
diisap.Gandum dibuat jadi roti untuk di 
makan 
 

5. Kunci   : B 
Pembahasan  : 
Menit adalah kumpulan dari detik 
kemudian jam kumpulan dari menit 
seperti bulan kumpulan dari hari dan 
tahun kumpulan dari bulan 
 

6. Kunci   : B 
Pembahasan  : 
Pintu dapat bergerak karena engsel 
seperti tulang dapat bergerak karena 
sendi 
 

7. Kunci   : C 
Pembahasan  : 
Tanya  antonimnya jawab 
Ofensif antonimnya defensif 
 

8. Kunci   : D 
Pembahasan  : 
Transportasi darat, yang berbeda 
adalah Kapal (transportasi laut) 
 

9. Kunci   : E 
Pembahasan  : 
Jenis panca indra kecuali rambut 
 

10. Kunci   : C 
Pembahasan  : 
Jenis bangun ruang kecuali Layang-
layang 
 

11. Kunci   : D 
Pembahasan  : 
F , H , G , J , I , M , L , Q ,  ... 
Pola : +2, –1, +3, –1, +4, –1, +5 
  

12. Kunci   : C 
Pembahasan  : 
O, C, E, E, O, G, E, I, O, K, …  

Pola suku ganjil  : O, E, O, E, O, ….  
Pola suku genap : +2, +2, +2, +2, …  
 

13. Kunci   : C 
Pembahasan  : 
8   12   18   26   36 
pola : +4  +6  +8  +10 … 

 
14. Kunci   : D  

Pembahasan  : 
10, 7, 17, 14, 34, 31, 61, 58, 98, 95 , 145 

Pola : –3 , +10 , –3 , +20 , –3 , +30 , –3 

, +40 , –3 , +50 , …   

 
15. Kunci   : C  

Pembahasan  : 
–2,–3,–5,–6,–7,–12,–12,–24,–19,–48, 
… 
–2,–3,–5,–6,–7,–12,–12,–24,  x  ,  y , … 
Pola suku ganjil   : Barisan Fibonacci 
Pola suku genap :  kali 2 
Maka : x + y = –67  
 

16. Kunci   : C 
Pembahasan  : 
45% dari x = 27 maka x = 60 

 
17. Kunci   : B 

Pembahasan  : 

66 %
3

2
 dari (2,125 + 1,250 + 2,625)  

= 
3

2
(6) = 4 

 
18. Kunci   : D 

Pembahasan  : 

%72

m
 = 

m

50
didapat m2 = 36 maka m = 

6 
 

19. Kunci   : C 
Pembahasan  : 

15625
5

2
 = 25 

20. Kunci   : E 
Pembahasan  : 
65 + 65 + 65 + 65 + 65 + 65 = 66 

 
21. Kunci   : C 

Pembahasan  : 
2013 – 2011 + 2009 – 2005 + 2004 – 
2000 + 1999 – 1996 = 2 + 4 + 4 + 3 = 13 
 

22. Kunci   : B 
Pembahasan  : 
x dan y bilangan bulat yang memenuhi 
4 < x < 6 dan 5 < y < 7 didapat x = 5 dan 
y = 6 maka x < y 
 

23. Kunci   : D 
Pembahasan  : 

L1 : L2 =  6 . 6 :  4 . 4 = 9 : 4 

 
24. Kunci   : D 

Pembahasan  : 

4

6
 = 

12

x
 maka x = 18 jam

 
 

25. Kunci   : B 
Pembahasan  : 
1 windu = 8 tahun, 5 windu = 40 tahun 
Maka Hamdan lahir 2018 – 40 = 1978 

 
Dari teks soal ada beberapa ketentuan 
tentang urutan finis kelima anak dalam lomba 
lari yaitu : 

 Dedi finis sebelum Rio 

 Prima finis sebelum Andi 

 Andi finis sebelum Dedi 

 Mamat finis tepat setelah Rio. 
Dari ketentuan-ketentuan di atas, kesimpulan 
urutan finis lomba lari adalah : Prima – Andi – 
Dedi – Rio – Mamat  
 
26. Kunci   : A 

Pembahasan  : 
Sesuai dengan kesimpulan urutan finis 
lomba lari, urutan finis kelima anak 
tersebut adalah : Prima – Andi – Dedi – 
Rio – Mamat. 

 
27. Kunci   : E 

Pembahasan  : 
Karena 3 hari yang lalu adalah Selasa 
maka hari ini adalah Jumat. Jadi hanya 
pilihan E yang salah 

 
28. Kunci   : A 

Pembahasan  : 
Urutan dari yang paling cermat adalah : 
Citra – Beni – Ani – Toni  

 
29. Kunci   : C 

Pembahasan  : 

 Galih > Suhen > Maya > Nanda 

 Dinda > Maya > Nanda 
 

30. Kunci   : C 
Pembahasan  : 
Paling barat rumah Denada 
 

31. Kunci   : B 
Pembahasan  : 
Jumlah balok = 154 
 

32. Kunci   : C 
Pembahasan  : 
Jumlah balok = 141 
 

33. Kunci   : D 
Pembahasan  : 
Jumlah balok = 99 

34. Kunci   : A 
Pembahasan  : 
Jumlah balok = 48 
 

35. Kunci   : B 
Pembahasan  : 
Jumlah balok = 81 

 

BAGIAN KETIGA KUNCI DAN PEMBAHASAN PSIKOTES 
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36. Kunci   : C 
Pembahasan  : 
3 × 4 – 10 = 2 
 

37. Kunci   : A 
Pembahasan  : 
(–14) : (–12) + 3 = 10 

 
38. Kunci   : D 

Pembahasan  : 
(12 – 2) : 1 = 10 
 

39. Kunci   : E 
Pembahasan  : 
48 : (9 × 5) = 3 
 

40. Kunci   : C 
Pembahasan  : 
3 + 3 – 1 = 5 

 

 
1. B 
2. D 
3. C 
4. A 
5. C 
6. C 
7. A 
8. A 
9. C 
10. C 
11. D 
12. B 
13. C 
14. A 
15. C 
16. B 
17. A 
18. D 
19. A 
20. A 
21. C 
22. B 
23. A 
24. A 
25. B 
26. D 
27. D 
28. C 
29. C 
30. A 
31. B 
32. D 
33. C 
34. B 
35. B 
36. B 
37. A 
38. D 
39. C 
40. B 
41. A 
42. B 
43. A 
44. C 
  

BAGIAN KEEMPAT KUNCI SOAL SKB GURU 
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45. C 
46. D 
47. B 
48. C 
49. A 
50. C 
51. A 
52. C 
53. D 
54. C 
55. A 
56. D 
57. D 
58. B 
59. D 
60. C 

 


