
KOLEGA DAN PELANGGAN 10 AP (ULANGAN SEMESTER GASAL)

1. Berikut ini merupakan tujuan “grooming” adalah…..
a. Menghormati dan memahami pelanggan dan orang lain
b. Membiasakan diri memperhatikan hal-hal yang baik
c. Mengetahui tentang tatacara busana secukupnya
d. Mengetahui tentang tata pergaulan antar anggota kelompok
e. Mencerminkan kepribadian yang baik dan memberikan kesan positif dari pelanggan
perusahaan

2. Perlu mengetahui tata pergaulan, cara bercakap- cakap atau dengan orang lain
merupakan…….Sikap well groomed
a. Tujuan
b. Syarat-syarat
c. Ciri-ciri
d. Syarat dan ciri
e. Prinsip

3. Bentuk citra diri yang terpancar dari diri seseorang dan merupakan sarana komunikasi
antara kita dengan orang lain disebut….
a. Grooming
b. Well groomed
c. Personal appereance
d. Inner beauty
e. Penampilan

4. Apabila seseorang mempunyai badan pendek hendaknya memakai pakaian bergaris
tegak,merupakan penyesuaian berbusana dengan……
a. Waktu
b. Bentuk tubuh
c. Warna
d. Tempat
e. Harga

5. Hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih aksesories adalah…..
a. Memakai aksesories sesuai dengan busana yang kita pakai
b. Memakai aksesories yang sedang trend
c. Memakai aksesories semampu kita membeli
d. Apa yang kita inginkan
e. Apa yang kita beli sendiri

6. Berikut ini beberapa faktor yang membentuk kepribadian seseorang, kecuali faktor….
a. Lingkungan
b. Kemampuan
c. Biologis
d. Sosial
e. Kekeluargaan

7. Kepribadian dalam bahasa Inggris adalah ….
a. Personal
b. Personality
c. Personalite
d. Nitwelf
e. Persatuan

8. Status sosial seseorang , budaYa, adat istiadat merupakan faktor…..
a. Biologis
b. Kultural dan peradaban
c. Kekeluargaan
d. Sosial dan lingkungan
e. Sosial

9. Berikut ini yang merupakan faktor biologis adalah….
a. Sejarah hidup di dalam peradaban
b. Belajar melakukan interaksi
c. Status sosial seseorang
d. Kelahiran manusia
e. Adat istiadat

10. Kepribadian yang cenderung lebih suka tertutup adalah kepribadian….
a. Ambievert
b. Irrasional



c. Emosional
d. Ekstrovert
e. Introvert

11. Kepribadian yang tingkah lakunya dipengaruhi oleh perkiraan semata disebut….
a. Rasional
b. Logika
c. Sensitif
d. Intivitif
e. Emosianal

12. Kepribadian yang segala apa yang diinginkan dipengaruhi oleh panca indera sehingga
cepatmemberikan respon terhadap segala sesuatu yang muncul disebut….
a. Kepribadian rasional
b. Kepribadian intivitif
c. Kepribadian emosional
d. Kepribadian sesnsitif
e. Kepribadian individual

13. Penampilan diri seseorang yang terjaga dan selalu rapi disebut….
a. Penampilan serasi
b. Penampilan prima
c. Grooming
d. Groom well
e. Etiket

14. Pengalaman yang dihayati oleh semua anggota masyarakat atau bahkan semua
manusia disebut……
a. Pengalaman umum
b. Pengalaman pribadi
c. Pengalaman unik
d. Pengalaman lucu
e. Pengalaman sedih

15. Berikut ini yang termasuk kepribadian berdasarkan fungsinya, kecuali….
a. Kepribadian rasional
b. Kepribadian intuitif
c. Kepribadian emosional
d. Kepribadian ambivert
e. Kepribadian sensitif

16. Mulut dengan senyuman menunjukan …..
a. Keheranan teramat sangat
b. Ketidaksetujuan
c. Keadaan sedang baik
d. Ada tekanan perasaan
e. Melecehkan sesuatu

17. Mata menerawang ke suatu tempat dapat menunjukan …
a. Menghindari percakapan
b. Dilanda kebingungan
c. Sedang mengingat sesuatu
d. Sedang bingung
e. Tengah berpikir

18. Minuman yang dihidangkan pada coktail party adalah……
a. Kopi
b. Teeh
c. Soft drink
d. Air putih
e. Sirup

19. Beberapa etiket yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada
pelanggan adalah sebagai berikut, kecuali….
a. Menyapa pelanggan



b. Menyebut nama pelanggan
c. Menolong Pelanggan
d. Menegur pelanggan
e. Berbicara dengan pelanggan

20. Hal yang perlu diperhatikan dalam tata krama percakapan selama jamuan bisnis
adalah…..
a. Merokok terlebih dahulu
b. Beerteriak agar tidak canggung
c. Jangan membicarakan masalah yang sensitif yang bisa menyulut pertengkaran
d. Bicaralah masalah gosip artis yang sedang panas
e. Bicara sedekat mungkin agar lebih akrab.

21. Kata komunikasi diartikan sebagai kata kerja, artinya adalah ....
a. Pengiriman penerimaan warta
b. Proses pemberitahuan
c. Saling mengenal
d. Hubungan sesama pegawai
e. Hubungan atasan dengan karyawan

22. Keterampilan berbicara dan menulis,  merupakan keterampilan....
a. Menyampaikan
b. Menerima
c. Membaca
d. Berfikir
e. Mendengarkan

23 Tempat / sumber komunikasi,disebut ……
a. Komponen
b. Respon
c. Komunikator
d. Proses komunikasi
e. Tata Hubungan Komunikasi

24. ProsEs penyampaian ide dari komunikator kepada komunikan, dengan menimbulkan
reaksi umpan balik, disebut ....
a. feedback
b. Komponen komunikasi
c. Proses komunikasi
d. Dekode
e. Enkode

25. Lambang yang digunakan untuk komunikasi verbal adalah lambang  ....
a. gerak
b. warna
c. suara
d. isyarat
e. bahasa

26. Pertama kail yang diucapkan saat kalian menerima telepon adalah………..
a. Halo, disini PT ABCD
b. Halo, dengan nomor 235768
c. Halo, selamat siang PT Aloha
d. Selamat siang dengan PT ANANTA Wijaya
e. Siang, bisa dibantu ?

27. Jika penelepon tidak menyebutkan identitasnya, kamu dapat menanyakan hal seperti
ini……….

a. Siapa ini ?
b. Siapa yang bicara ?
c. Boleh saya tahu siapa yang bicara ?
d. Tolong dikasih tahu dengan siapa yang bicara.
e. Bolehkah saya tahu dengan siapa saya bicara ?

28. Telepon yang dipergunakan hanya untuk lingkungan kantor disebut………………
a. Telepon local
b. Telepon interlokal
c. Telepon nasional
d. Telepon selular
e. Interphone

29. Dalam komunikasi bertelepon kita sebaiknya berbicara………………
a. Singkat



b. Dua kalimat saja
c. Tidak lebih dari 5 menit
d. Seperlunya
e. Sesuka hati

30. Cara perawatan media  komunikasi telepon adalah sebagai berikut, kecuali…………….
a. Letakan gagang telepon dengan benar
b. Lakukan pemeriksaan kabel penyumbang telepon
c. Bersihkan pesawat telepon secara rutin
d. Jika telepon rusak beli yang baru
e. Jika telepon rusak segera lapor petugas Telkom

31. Beberapa kelemahan yang dimiliki operator berbasis CDMA dibandingkan dengan
operator berbasis GSM antara lain, adalah…………………
a. Suara kurang jernih
b. Pengiriman pesan singkat lebih lambat
c. Tidak bisa menelepon ke luar negeri
d. Biaya pulsa lebih mahal
e. Ada batasan wilayah untuk menelepon

32. Contoh media audio  elektronik diantaranya adalah …
a. Radio
b. Televisi
c. Ipod
d. Games
e. Infocus

33. Di bawah ini yang bukan fungsi dari media komunikasi adalah …..
a. menumbuhkan motivasi bagi para komunikan
b. menumbuhkan daya tarik pesan/ informasi yang disampaikan
c. mempercepat waktu
d. menjelaskan isi dan maksud
e. meNumbuhkan minat dan bakat

34. Sarana atau alat yang digunakan untuk mempermudah proses penyampaian
warta/pesan/informasi dari komunikator kepada komunikan. Merupakan pengertian
dari…..
1. Media Komunikasi
2. Komunikasi efektif
3. Alat komunikasi
4. Lambang komunikasi
5. Wadah komunikasi

35. Yang termasuk dalam “lambang gambar’ adalah ….
1. Gerak tangan
2. Lonceng
3. Lampu lalu lintas
4. Abjad
5. Alat hitung

36. Yang termasuk lambang Suara adalah….
1. Gerak tangan
2. Lonceng
3. Lampu lalu lintas
4. Abjad
5. Alat hitung

37. Yang merupakan keuntungan dari penggunaan media audio visual adalah sebagai
berikut kecuali……
a.. maksimal dalam tata cahaya dan warna

b. Tidak membosankan
c. Informasi lebih jelas dan cepat dimengerti
d. Informasi dapat diterima sesuai dengan kenyataan
e. Hasilnya dapat dimengerti yang sebenarnya
38. Tempat / sumber komunikasi,disebut

a. Komunikan
B. Komponen
C. Respon
D. Komunikator
E. Proses komunikasi

39. Ide / pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator  disebut ....
A. Komponen



B. Feed back
C. Dekode
D. Message
E.  Enkode

40. Penyelenggaraan seminar, merupakan .....
A. Komunikasi massa
B. Komunikasi intrapersonal
C. Komunikasi interpersonal
D. Komunikasi horizontal
E. Komunikasi


