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Pembahasan
Misal soal Kompetensi Teknis : 100 
Soal, nilai tambahan untuk:

❑ Sertifikat Pendidik : 60

❑Usia : 9

❑Disabilitas : 6

❑Guru Honorer : 6





Kompetensi
Manajerial
• Budaya Sekolah

• Konsep coaching dalam kontek Pendidikan

• Visi-mengelola perubahan dan lingkungan positif

• Konsep pengambilan keputusan

• Monitoring dan evaluasi

• Sekolah sebagai ekosistem

• Teknik analisis manajemen
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Kompetensi Sosio-
Kultural
• Komunikasi yang memberdayakan

• Pembelajaran sosial dan emosional

• Perlunya menguasai diri dalam Pendidikan budi pekerti

• Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter
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Kompetensi Teknis
• Disesuaikan dengan mata

pelajaran/formasi guru yang dipilih
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https://play.google.com/
store/books/details?id=
04I_EAAAQBAJ





https://bit.ly/3yE4TE2

Uji Kompetensi --- Manajerial
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Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat
ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang
diemban. Sikap saya adalah

Soal
01

a. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai
b. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari

tim kerja
c. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi
d. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk

menyelesaikannya
e. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang 

diembannya



Anda diminta oleh Direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus
penanggungjawab sebuah tim di kantor, padahal Anda merasa belum pantas
sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda
lakukan adalah

Soal
02

a. Menolak permintaan direktur tersebut
b. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta

saran/masukan dari manajer Anda
c. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati
d. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan

sejajar manajer Anda
e. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja 

kepada Direktur



Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda
bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai
sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah......

Soal
03

a. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di 
perusahaan itu

b. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara 
yang baik/ikut seleksi

c. Mempertimbangkan tawaran itu
d. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan
e. Menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu



Perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut!

1. Mengetahui jalannya program

2. Mengetahui hasil pekerjaan

3. Memberikan motivasi kerja

4. Membagi pekerjaan

5. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan pegawai

6. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai

Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukan nomor...

Soal
04

a. 1,2,6
b. 1, 2, 3
c. 2, 3, 4
d. 1, 2, 4
e. 4, 5, 6



Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah ...

Soal
05

a. Kemampuan personalia, teknis dan konseptual dibawah 
lower management1, 2, 3

b. Kemampuan teknis melebihi lower management
c. Teknis melebihi lower management dan top management 

dan tidak ada ketrampilan manusiawi
d. Konseptual melebihi lower management dan menekankan 

pada ketrampilan manusiawi
e. Konseptual melebihi top management



Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika
memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut 4P
yaitu ...

Soal
06

a. promotion, person, place, product
b. person, price, product, promotion
c. power, place, person, promotion
d. product, power, place, price
e. product, price, promotion, place



Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal
berikut, kecuali...

Soal
07

a. Diskon dan keuntungan
b. Diskon dan pelayanan purna jual
c. Pelayanan purna jual dan keuntungan
d. Mudah mendapatkan produk dan kualitas produk
e. Kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk



Berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah ...

Soal
08

a. Positioning, Targeting, Segmentasi
b. Segmentasi, Targeting, Positioning
c. Targeting, Segmentasi, Positioning
d. Segmentasi, Positioning, Targeting
e. Targeting, Positioning, Segmentasi



Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar
manajemen keuangan(kerugian atau defisit yang cukup besar). Pendapat saya
terhadap kondisi ini adalah ....

Soal
09

a. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi 
dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan.

b. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang 
terlibat dalam masalah ini

c. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian 
tugas saya

d. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung)awab penuh 
terhadap masalah ini

e. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan 
perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat 
mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan



Saat anda sampai kantor atasan anda tengah memarahi staff anda. Apa yang
akan anda lakukan

Soal
10

a. Menanyakan permasalahan kepada bawahan
b. Menemui atasan anda untuk mengetahui permasalahan
c. Mempertemukan atasan dan staff anda dalam sebuah 

pertemuan
d. Mencaritahu permasalahan dan menentukan siapa yang 

salah dan benar diantara kedua belah pihak
e. Mencaritahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman 

apa yang pas dilakukan



https://bit.ly/2VSnrSk

Uji Kompetensi --- Sosio Kultural
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Kearifan lokal merupakan cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompokmasyarakat
yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempatyang terbentuk dari
tinggal di tempat tersebut secara turun-menurun. Kearifan lokalmuncul dari dalam masyarakat
sendiri, disebarluaskan secara non-formal, dan dimilikisecara kolektif oleh masyarakat yang
bersangkutan. Selain itu, kearifan lokal jugadikembangkan selama beberapa generasi dan
tertanam di dalam cara hidup masyarakatyang bersangkutan sebagai sarana untuk
mempertahankan hidup. Kearifan lokal turutmemuat pengetahuan lokal masyarakat. Adapun
contoh kearifan lokal tersebutditunjukkan oleh pernyataan….

Soal
01

a. masyarakat Kupang menggunakan pengamatan terhadap bintang untuk 
menentukan pilihan menanam padi atau jagung

b. masyarakat Bali mengenal tiga tingkatan bahasa yaitu Bali Alus, Bali 
Madya dan Bali Kepara

c. kerajinan batik dapat ditemui diberbagai daerah dengan corak, warna
dan motif yang khas

d. tradisi ngayah diwujudkan dalam bentuk tolong menolong, berbagi dan 
bersosialisasi dengan sesama

e. masyarakat Koiwai Papua Barat mengenal Sasi nggama merupakan aturan
mengenai waktu diperbolehkannya mengambil hasil laut



Salah satu unsur kearifan lokal adalah nilai lokal. Nilai lokal merupakan
nilai-nilai budaya yang berawal dari perilaku yang bersifat bijaksana
yang ada di dalam suatu masyarakat yang sudah diajarkan secara turun
temurun oleh orang tua kita kepada kita selaku anakanaknya. Sehingga
nilai kearifan lokal akan berbeda antara satu daerah dengan daerah
lain. Sebuah kearifan lokal dapat dikatakan memuat nilai lokal apabila….

Soal
02

a. terdapat keahlian masyarakat dalam memanfaatkan 

sumber daya alam yang ada

b. terkandung aturan dan larangan yang mengikat

perilaku warga masyarakat

c. terkait dengan aspek spiritual dan hal-hal gaib yang 

ada dalam masyarakat

d. terbentuk karena adanya pengetahuan masyarakat

tentang lingkungan alam

e. terdapat standar pemikiran tentang baik dan buruk

yang harus dipenuhi



Budaya Rewang merupakan tradisi yang masih berkembang dalam
masyarakat pedesaan di Jawa Tengah. Masyarakat akan ikut membantu,
baik berupa barang maupun tenaga untuk warga yang akan memiliki
hajat atau acara. Tradisi tersebut jarang ditemui pada masyarakat
perkotaan yang cenderung individualis. Rewang merupakan bentuk
kearifan lokal yang harus terus dijaga eksistensinya. Globalisasi bisa
memudarkan kearifan local dalam masyarakat. Upaya yang tepat
menjaga kearifan lokal pada era globalisasi adalah….

Soal
03

a. melarang masyarakat menggunakan kearifan lokalnya

b. menerima dengan terbuka kebudayaan dari
masyarakat lain

c. melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam
kearifan lokal

d. membatasi hubungan sosial dengan masyarakat luar

e. melakukan interaksi sosial dengan kelompok budaya
masyarakat lain



Suatu inisiator program pemberdayaan komunitas melakukan rapat untuk
melihat hasil sementara pelaksanaan program. Dalam rapat tersebut dihadiri
oleh kepala desa, kepala program, pelaksana program dan perwakilan
masyarakat. Pada rapat tersebut terjadisaling tukar pikiran dan saling
memberikan solusi serta kritik terhadap permasalahan yang timbul. Semua
pihak ikut aktif demi tercapainya program yang telah disusunnya. Prinsip
evaluasi pemberdayaan yang tampak berdasarkan ilustrasi tersebut adalah….

Soal
04

a. berorientasi pada mutu

b. akurasi informasi

c. tranparansi

d. tindak lanjut

e. partisipasi



Program pemberdayaan komunitas perlu memperhatikan strategi
pemberdayaan yaitu dengan memperhatikan nilai, norma dan pengetahuan
masyarakat setempat. Berdasarkan observasi partisipasi oleh salah satu LSM
diketahui bahwa Suku Bajo memiliki aturan larangan membuang sampah di
perairan laut. LSM tersebut akhirnya melakukan pemberdayaan dengan
memperhatikan aturan yang telah ada dalam masyarakat tersebut.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, prediksi ketercapaian program pemberdayaan
yang dilakukan adalah sudah tepat dengan….

Soal
05

a.memberikan sarana yang diperlukan

b.mempertimbangkan potensi masyarakat

c.mengangkat kearifan lokal wilayah setempat

d.melaksanakan program secara bertahap

e.menyusun program pelatihan khusus



Kompetensi Teknis --- Informatika

• Teknologi
Informasi dan 
Komunikasi TIK

• Rekayasa
Perangkat Lunak

• Teknik Komputer
dan jaringan

• Multimedia
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Kompetensi Teknis --- Informatika

• Teknologi
Informasi dan 
Komunikasi TIK
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Kompetensi Teknis --- Informatika

•Rekayasa
Perangkat
Lunak

32



• Teknik 
Komputer dan 
Jaringan
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• Multimedia

34



Urutan proses siklus informasi dalam sebuah perangkat adalah…

Soal
01

a. proses – output – input

b. proses – input – output

c. output – proses – input

d. output – input –proses

e. input – proses – output



Segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan
transfer informasi antar media disebut…

Soal
02

a. teknologi informasi

b. teknologi komunikasi

c. teknologi informasi dan komunikasi

d. system komunikasi

e. system informasi



SKB 1. TK

2. PGSD

3. Ekonomi

4. Bahasa Indonesia

5. PPKn

6. Bahasa Inggris

7. Biologi

8. BK

9. Fisika

10. Geografi

11. IPA

12. IPS

13. Matematika

14. PJOK

15. TIK

16. PAI



https://play.google.com/store/books/details?id=04I_EAAAQ
BAJ&PAffiliateID=1101ldfwH



“Berhentilah menunggu keadaan
jadi baik. LAKUKAN SESUATU agar 
keadaan itu jadi lebih baik”

Eko Adi Saputro


