
KUNCI JAWABAN KISI-KISI UAS DASKOM

Asisten: Lutfi Afifah dan Amanda Anggraini

Bagian I: Pernyataan Benar/Salah

1. B

2. B

3. B

4. S 

Penjelasan: 

- Tujuan  kelompok  menggambarkan  suatu  sifat  yang  akan  dicapai  oleh 

kelompok, diperlukan beragam usaha dari anggota untuk mencapainya.

- Keterlibatan anggota karena:

a) Tujuan yang bermotif pribadi (mengharap keuntungan pribadi)

b) Tujuan  yang  bermotif  kelompok  (karena  kesetiaan  sehingga 

kepuasannya  sebagai  individu  akan  diperoleh  dan  atau  terpenuhi 

dengan tercapainya tujuan kelompok)

5. B

6. S

7. S

8. B

9. S

10. S

11. S

Penjelasan:

-  Lebih tepatnya kom. Kelompok. Liat lagi definisi Kom. Publik.!

12. B

Penjelasan:

-  Konteks  tinggi-rendah:  berhubungan  dengan  sejauh  mana  budaya 

menekankan cara-cara komunikasi yang lebih langsung, verbal, dan, jelas. 



Ex: 

• Konteks rendah Hanya sedikit pesan yang dikode Eksplisit  contoh 

orang Batak, negara Amerika dan Australia

• Konteks tinggi   Lebih bersifat  simbolik dengan menggunakan simbol 

non verbal dan ekspresi  Implisit  contoh orang Jawa, Indonesia, Asia.

13. B

Bagian II: Pilihan Ganda

1. D

2. B

3. B

Penjelasan:

Jawaban  a  dan  c  merupakan  kom.  Interpersonal  menggunakan  media. 

Jawaban b lebih kepada Komass (arah komunikasi: 1 arah). Interpersonal 

umumnya  2  arah,  dimana  ada  “giliran  bicara”  diantara  sumber  dan 

penerima.

4. B

5. D

Penjelasan:

Situational leader timbul karena adanya emergency condition.

6. A

7. D

8. B

Penjelasan:

1.  Tahap hubungan (memulai)   Tingkatan PD (cliché comm.)   

Contoh pembicaraan “Hi cewe!!”

2. Tahap  hubungan (Penjajagan/Experimenting)   Tingkatan  PD 

(Fact  and  biograpical  information,  memantapkan  kontak,  dan 

informasi  diri)   Contoh pembicaraan “Namamu siapa?” No telp 

berapa sihh?? Boleh minta??



3. Tahap  hubungan (Penggiatan/Intesifying)   Tingkatan  PD 

(Personal  attitudes  and  ideas,  basa-basi,  membuat  gagasan, 

menunjukkan setuju/tidaknya)  Contoh pembicaraan “ Mau nonton 

ga???”

4. Tahap  hubungan (Pengintegrasian/Integrating)   Tingkatan  PD 

(Personal feeling and gut level, pengungkapan perasaan emosi pribadi 

secara jujur)  Contoh mulai suka dengan si cewe

5. Tahap  hubungan (Bonding/pengikatan)   Tingkatan  PD (Peak 

comm.)  Contoh pembicaraan “mau ga jadi cewe aku!!?? 

TAMBAHAN SOAL

1) Klasifikasi media menurut Ruben (1992) dan Lewis (2004)?

2) 4 Karakteristik media komm. Ruben (1992) dilihat dari derajat sinkronitas 

(sinkron  atau  tdk  sinkron),  interaktivitas  (tinggi  atau  rendah),  presensi 

sosial (tinggi atau rendah), dan sifatnya (publik atau pribadi)?

3) 4 Model komunikasi yang digunakan dalam kom. Organisasi publik!!

(Pahami benar skemanya!!)

4) Dimensi keberagaman budaya menurut Hofstade (1991) dan Hall (1976)?

5) Hambatan kom antar budaya?

Tips: Kerjakan kisi-kisi soal setelah selesai mempelajari diktat kuliah!


