
 

GURU PEMBELAJAR ONLINE (GPO) UKG 2016 
Soal Tes Sumatif 3 Kelas Bawah  

1. Pada saat guru Efullama mengajar membaca dan menulis permulaan di 
kelas rendah, proses pembelajaran huruf /b/ dilafalkan [eb], huruf /d/ 
dilafalkan [ed] dilafalkan dengan e pepet seperti pelafalan. /e/ dilafalkan 
[e] pada kata benar, keras, pedas, lemah /g/ dilafalkan [eg] /p/ dilafalkan 
[ep.] Dengan demikian. kata „nani‟ dieja menjadi: /en-a/  [na] /en-
i/  [ni]  dibaca  [na-ni] . 

Prosedur pengajaran di atas menggunakan metode…. 

Pilih salah satu jawaban 

bunyi  

rangkai kupas 

suku kata 

global 

 
2. Alur proses pembelajaran membaca menulis permulaan yang diawali 

dengan penyajian beberapa kalimat. Untuk membantu pengenalan 
kalimat dimaksud, biasanya digunakan gambar. Di bawah gambar 
dimaksud, dituliskan sebuah kalimat yang kira-kira merujuk pada makna 
gambar tersebut. 

Prosedur pengajaran di atas menggunakan metode…. 

Pilih salah satu jawaban 

global  

rangkai kupas 

bunyi 

suku kata 

 
3. Kata kerja yang diperoleh anak terlebih dahulu adalah kata kerja yang 

dekat dengan keseharian anak, seperti: minum, makan, dan tidur. Dalam 
tahap pemerolehan bahasa pada tataran linguistik anak memasuki tahap 
pemerolehan .... 

Pilih salah satu jawaban 

Semantik/ kosa kata  

Sintaksis/ tata kalimat 

Fonologi/ tata bunyi 

Pra-ujaran 
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4. Tahap perkembangan setiap  anak relatif konstan, maka dapat diketahui 

kira-kira kapan anak akan mencapai kematangan. Dengan 

demikian  dapat direncanakan pendidikan yang sesuai dengan 

perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan prinsip …. 

Pilih salah satu jawaban 

perkembangan dapat diramalkan  

Perkembangan secara bertahap 

Perkembangan maju berkelanjutan 

Perkembangan bersifat progresif 

 
5. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran membaca permulaan 

dengan menggunakan buku, kecuali .... 

Pilih salah satu jawaban 

Siswa menceritakan isi buku dan memberi nama tokoh-tokoh yang 
terdapat di dalam buku tersebut .  

Siswa diberi penjelasan dan petunjuk tentang bagaimana cara 
membuka halaman-halaman buku agar buku tetap terpelihara dan 
tidak cepat rusak. 

Siswa diberi buku paket yang sama dan diberi kesempatan untuk 
melihat-lihat isi buku tersebut. 

Siswa diberi penjelasan singkat mengenai buku tersebut:tentang 
warna,jilid, tulisan/judul luar dan sebagainya. 

 

6. Pada pembelajaran membaca permulaan Bu Riana sering melakukan 

teknik pembelajaran  seperti: menampilan gambar sambil bercerita dan 

membaca gambar dengan kartu kata/kalimat. 

Teknik yang digunakan Bu Riana tersebut adalah . . . . 

Pilih salah satu jawaban 

Teknik membaca tanpa buku  

membaca buku 

Membaca kalimat secara struktural 

Membaca bacaan yang disusun guru 
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7. Pada usia 18 bulan anak mulai belajar merangkai kata, misalnya “Ayah 

pergi” yang kemudian akan dia analogikan secara unik dengan “Mama 

pergi”. 

 

Tahap pemerolehan linguistik yang diperoleh anak pada usia tersebut 

adalah tahap pemerolehan .... 

Pilih salah satu jawaban 

sintaksis  

pra-ujaran 

fonologi 

Semantik 

 
8. Tangan kanan berfungsi untuk menulis,tangan kiri untuk menekan buku 

tulis agar tidak mudah bergeser.Pensil diletakan di antara ibu jari dan 

telunjuk.Ujung ibu jari,telunjuk dan jari tengah menekan pensil dengan 

luwes,tidk kaku.Posisi badan ketika duduk hendaknya tegak,dada tidak 

menempel pada meja,jarak mata antara mata dengan buku kira-kira 25-

30 cm. 

Kegiatan di atas adalah kegiatan menulis permulaan ....... 

Pilih salah satu jawaban 

latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang 
benar  

latihan gerakan tangan 

Latihan menyalin,baik dari buku pelajaran maupun dari tulisan guru 
pada papan tulis. 

latihan mengeblat atau menirukan 

 
9. Kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 

proses belajar yang disebut.... 

Pilih salah satu jawaban 

Bakat  

minat 

sikap 

motivasi 
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10. Pada saat guru mengajar membaca dan menulis permulaan di kelas 

rendah, proses pembelajaran huruf /b/ dilafalkan [eb], huruf /d/ dilafalkan 

[ed] dilafalkan dengan e pepet seperti pelafalan. /e/ dilafalkan [e] pada 

kata benar, keras, pedas, lemah /g/ dilafalkan [eg] /p/ dilafalkan [ep.] 

Dengan demikian. kata „nani‟ dieja menjadi: /en-a/  [na] /en-

i/  [ni]  dibaca  [na-ni] . 

Prosedur pengajaran di atas menggunakan metode…. 

Pilih salah satu jawaban 

bunyi  

rangkai kupas 

suku kata 

global 

 
11. Ashar siswa kelas 3 SD dia sangat sulit mengucapkan kata /ketuhanan/ 

untuk mengajarkan Ashar mengucapkannya ibu guru meminta Ashar 

menirukan pengucapan kata /ketuhanan/ berkali-kali. 

Teori pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut adalah... 

Pilih salah satu jawaban 

teori behaviorisme  

teori nativisme 

teori kognitivisme 

teori interaksionisme 

 
12. Saya senang membaca buku di teras rumah. 

Kata yang memiliki pelafalan vokal yang sama dengan kata yang 

bercetak miring pada kalimat tersebut adalah … 

Pilih salah satu jawaban 

a. Ayah sedang membuat meja belajar untuk kami  

b. Ia terkejut saat saya datang 

c. Setiap malam aku mendengar suara tokek 

d. Walaupun ia pandai tetapi tida sombong 
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13. Dominasi bunyi-bunyi vokal yang dikeluarkan oleh bayi dalam 
pemerolehan bahasa merupakan tahapan …. 

Pilih salah satu jawaban 

mendekut/ cooing  

mengoceh/ babling 

Ucapan satu kata/ holofrastis 

ujaran telegrafik 

 

14. Ibu akan membeli ember untuk mencuci baji di pasar. 

Kata yang memilih pelafaan vokal yang sama dengan kata yang bercetak 
miring pada kalimat tersebut adalah  . . . . 

Pilih salah satu jawaban 

Saya suka makan bebek goreng  

kami tinggal di Jakarta sejak tahun lalu 

Jawaban yang diberikan selalu benar. 

Bila ia bicara selalu dapat dipercaya 

 

15. Pada umur dua belas sampai delapan belas bulan anak sudah 
memperoleh sekitar lima belas kata meliputi nama orang, binatang, dan 
lain-lain. Pada tahap ini anak sudah mampu mengucapkan beberapa 
kata untuk menyatakan satu kalimat. Pemerolehan bahasa pada tahap 
ini disebut.... 

Pilih salah satu jawaban 

ujaran telegrafik  

mendekut/cooing 

babbling/ mengoceh 

ucapkan satu kata/holofrastis 
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