Pembahasan
Latihan Soal
Uji Kompetensi Guru

Kemampuan : Pedagogik

Latihan Soal
UKG SD/MI
Tahun 2015
Oleh Team Uasbn.com

2
1.

Pembahasan Soal
Disusun oleh : Team uasbn.com

Kunci Jawaban : B
Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, design
(perancangan) dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan
peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Setiap sub
kompetensi dapat dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut:
- Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial, memahami peserta
didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik
dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, serta mengidentifikasi bekal ajar awal
peserta didik.
- Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan
pembelajaran memiliki indikator esensial, memahami landasan kependidikan, dan lain-lain.
- Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata latar (setting)
pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial,
merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara
berkesinambungan dengan berbagai metode, dan lain-lain.
- Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki
indikator esensial, dan lain-lain.

2.

Kunci Jawaban : D

Orang tipe kecerdasan kinetik dan jasmani ini mampu mengekspresikan gagasan dan perasaan.
Mereka menyukai olahraga serta berbagai kegiatan yang mengandalkan fisik. Pekerjaan yang
cocok untuk mereka adalah atlit, pengrajin, montir, dan penjahit.

3.

Kunci Jawaban : A

Mereka yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan musikal ini punya kemampuan
mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk musik dan suara.

4.

Kunci Jawaban : B
Perbedaan antara norma hukum dengan norma kesopanan diantarnya adalah bahwa norma
hukum Dibuat oleh lembaga resmi negara sedangkan norma kesopanan berkembang di
masyarakat.
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Perbedaan antara norma hukum dan norma sosial

Norma hukum

5.

1.

Aturannya pasti (tertulis)
biasanya adalam bentuk UU
atau pasal-pasal

Kadang aturannya tidak pasti dan
tidak tertulis

2.

Mengikat semua orang

Berkembang di masyarakat

3.

Memiliki alat penegak aturan

Ada atau tidaknya alat penegak
tidak pasti (kadang ada, kadang
tidak ada)

4.

Dibuat oleh lembaga yang
berwenang seperti lembaga
penegak hukum

Dibuat oleh masyarakat

5.

Bersifat memaksa

Bersifat tidak terlalu memaksa

6.

Sanksinya berat

Sanksinya ringan

Kunci Jawaban : D (Cukup jelas)
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Norma sosial lainnya
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