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KISI-KISI SOAL SELEKSI PPG SM3T 2015 

BIDANG STUDI: PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

 

Standar Kompetensi Guru 
Kompetensi 

Kompetensi Inti Guru Kompetensi Guru Mapel 

Menguasai 

materi,struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu 

 

 

1. Memahami hakikat bahasa dan 

pemerolehan bahasa 

1. Mengidentifikasi hakikat bahasa 

2. Menentukan strategi pemerolehan 

bahasa anak 

2. Memahami kedudukan, fungsi, 

dan ragam bahasa Indonesia 

Membedakan kedudukan dan ragam 

bahasa 

3. Menguasai dasar-dasar dan 

kaidah bahasa Indonesia 

sebagai rujukan penggunaan 

bahasa Indonesia yang baik 

dan benar 

1. Menemukan  morfem bahasa 

Indonesia 

2. Menganalisis penggunaan 

imbuhan dan kata dasar 

3. Mengklasifikasikan jenis frase, 

klausa, dan kalimat 

4. Memiliki keterampilan 

berbahasa Indonesia 

(menyimak,  berbicara, 

membaca, dan menulis) 

1. Menganalisis  ide pokok paragraf 

dan wacana 

2. Menyusun teks dan paragraf yang 

benar 

5. Mampu mengapresiasi karya 

sastra Indonesia, secara 

reseptif dan produktif. 

1. Mengidentifikasi hakikat sastra 

anak 

2. Menerapkan pendekatan analitis 

dalam mengapresiasi cerita anak-

anak secara reseptif 

3. Menerapkan pendekatan analitis 

dalam mengapresiasi 

4. Puisi anak-anak secara reseptif 

5. Menerapkan pendekatan analitis 

dalam mengapresiasi 

6. drama anak-anak secara reseptif 

6. Menguasai pengetahuan 
konseptual dan prosedural 
serta keterkaitan keduanya 
dalam konteks materi 
aritmatika, aljabar, geometri, 
trigonometri, pengukuran, 
statistika, dan logika 
matematika 

1. Menentukan  luas bangun ruang 

sisi lengkung, jika diketahui 

volumnya 

2. Menentukan segiemat yang 

diketahui sifat-sifatnya atau 

sebaliknya 

3. Menentukan pola bilangan persegi, 

persegipanjang atau  segitiga 

4. Mengitung nilai rata-rata dari 

sekelompok data 

5. Menentukan banyak data pada 
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Standar Kompetensi Guru 
Kompetensi 

Kompetensi Inti Guru Kompetensi Guru Mapel 

diagram lingkaran 

7. Mampu menggunakan 
pengetahuan konseptual,  
prosedural, dan keterkaitan 
keduanya dalam pemecahan 
masalah matematika, serta. 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

1. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan perbandingan 

berbalik nilai 

2. Memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan  KPK atau FPB 

tiga bilangan 

3. Memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan  Jarak, waktu 

dan kecepatan 

4. Memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan diagram batang 

5. Menyelesaiakan masalah dalam 

kehidupan nyata dengan 

menggunakan rumus debit 

8. Mampu menggunakan alat 
peraga, alat ukur, alat  hitung, 
dan piranti lunak komputer 

1. Menggunakan alat peraga dalam 

pembelajaran volum bangun ruang 

sisi lengkung 

2. Menggunakan alat peraga dalam 

pembelajaran luas bangun ruang 

sisi lengkung 

9. Mampu melakukan observasi 
gejala alam baik secara 
langsung maupun tidak 
langsung 

1. Menganalisis kegiatan ilmiah untuk 

menentukan tujuan, hipotesis, dan 

variabel penelitian 

2. Mendeskripsikan bagian-bagian 

penyusun tumbuhan berdasarkan 

hasil pengamatan (ciri-ciri 

morfologi, fungsi, jaringan 

penyusun dan cirinya) 

10. Memanfaatkan konsep-konsep 
dan hukum- hukum ilmu 
pengetahuan alam dalam 
berbagai situasi kehidupan 
sehari-hari. 

1. Mendeskripsikan proses 

pencernaan pada manusia ( organ, 

kelenjar dan penyusun 

pencernaan, pencernaan secara 

kimiawi dan mekanik, gangguan 

pencernaan) 

2. Menganalisis proses pernapasan 

pada manusia (organ dan struktur 
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Standar Kompetensi Guru 
Kompetensi 

Kompetensi Inti Guru Kompetensi Guru Mapel 

organ pernapasan, proses 

pengangkutan udara) 

3. Menentukan cara pemisahan 

materi  

4. Mengevaluasi penerapan pesawat 

sederhana dalam kehidupan 

sehari- hari. 

5. Menerapkan konsep kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

6. Menghitung banyak kalor 

berdasarkan asas Black 

7. Menentukan alat dan bahan 

percobaan tentang cahaya 

 

8. Menerapkan konsep kelistrikan 

pada rangkaian seri paralel. 

9. Mengaitkan prinsip kemagnetan 

pada teknologi 

11. Memahami struktur ilmu 
pengetahuan alam, termasuk 
hubungan fungsional 
antarkonsep, yang 
berhubungan  dengan mata 
pelajaran IPA 

Mengaitkan konsep sains dengan 

teknologi, lingkungan dan masyarakat 

12. Menguasai materi keilmuan 
yang meliputi dimensi 
pengetahuan, sikap, nilai, dan 
perilaku yang mendukung 
kegiatan pembelajaran PKn 

1. Menjelaskan peran konsep-konsep 
ilmu hukum dalam pengembangan 
materi PPKn 

2. Menggunakan konsep-konsep Ilmu 
Politik dalam pengembangan 
materi PPKn 

3. Menggunakan konsep-konsep 
ideologi dan filsafat dalam 
pengembangan materi PPKn 

 

13. Menguasai konsep dan prinsip 
kepribadian nasional dan 
demokrasi konstitusional 
Indonesia, semangat 
kebangsaan dan cinta tanah air 
serta bela negara. 

1. Membela komitmen para pendiri 
Negara dalam merumuskan 
Pancasila sebagai dasar Negara 
dengan penalaran nilai yang 
rasional dan benar 

2. Memformulasikan makna 
demokrasi Indonesia yang 
konstitusional 

3. Menghubungkan semangat 
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Standar Kompetensi Guru 
Kompetensi 

Kompetensi Inti Guru Kompetensi Guru Mapel 

nasionalisme Indonesia dan upaya 
bela Negara sesuai dengan 
dharma agama dan dharma 
negara 

14. Menguasai konsep dan prinsip 
perlindungan, pemajuan HAM, 
serta penegakan hukum secara 
adil dan benar. 

1. Mengkritisi pelaksanaan usaha 
perlindungan dan pembelaaan 
HAM di Indonesia 

2. Menguraikan ciri-ciri Indonesia 
sebagai Negara hukum material  

3. Menguraikan faktor-faktor yang 
mempengauhi efektivitas 
penegakan hukum di Indonesia  

15. Menguasai konsep, prinsip, 
nilai, moral, dan norma 
kewarganegaraan Indonesia 
yang demokratis dalam 
konteks kewargaan negara dan 
dunia. 

1. Membandingkan ragam budaya 
dan adat istiadat masyarakat suku 
bangsa di Indonesia yang 
pluralistik 

2. Menguraikan peran Indonesia 
dalam hubungan kerja sama 
internasional 

3. Menguraikan dampak positif dan 
negatif globalisasi terhadap 
perkembangan kebudayaan 
nasional Indonesia 

16. Menguasai materi keilmuan 
yang meliputi dimensi 
pengetahuan, nilai, dan 
keterampilan IPS 

1. Dapat menjelaskan konsep fakta, 

konsep, dan generalisasi dalam 

IPS 

2. Kemampuan memahami pengaruh 

kebudayaan dari terhadap 

kebudayaan Indonesia 

3. Mengevaluasi kasus pembelajaran 

yang mengembangkan 

pengetahuan, nilai, dan 

keterampilan 

17. Megembangkan materi, 
struktur, dan konsep keilmuan 
IPS 

1. Menggeneralisasikanpemanfaatan 

peta, globe, informasi, dan media 

dalam memecahkan dalam 

mengambil keputusan 

2. Dapat mengaplikasikan 

pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar IPS 

3. Menjelaskan prinsip-prinsip 

pengemabangan bahan ajar yang 

sesuai dengan tingkat usia dan 
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Standar Kompetensi Guru 
Kompetensi 

Kompetensi Inti Guru Kompetensi Guru Mapel 

kemampuan anak 

18. Memahami cita-cita, nilai, 
konsep, dan prinsip-prinsip 
pokok ilmu-ilmu sosial dalam 
konteks kebhinnekaan 
masyarakat Indonesia dan 
dinamika kehidupan global. 

1. Menganalisis konsep ruang dan 

waktu dalam dinamika global 

konteks masyarakat Indonesia 

2. Mengaplikasikan adanya saling 

ketergantungan antara manusia 

dengan lingkungan 

3. Mengaplikasikan peran individu 

sebagai anggota masyarakat yang 

kreatif melalui pelibatan social 

dalam menangani masalah-

masalah sosial 

19. Memahami fenomena interaksi 
perkembangan ilmu 
pengetahuan,  teknologi, seni, 
kehidupan agama, dan 
perkembangan masyarakat 
serta saling ketergantungan 
global. 

1. Mengevaluasi fenomena interaksi 

perkembangan Iptek dan 

perkembangan masyarakat, serta 

saling ketergantungan global 

2. Mengaplikasikan sikap peka, 

tanggap dan adaptif terhadap 

lingkungan sekitar untuk 

mengembangkan kehidupan yang 

sejahtera dan harmonis dalam 

kebhinekaan 

3. Menjelaskan dampak 

perkembangan Iptek terhadap 

kehidupan masyarakat 

  


