
KISI-KISI PAS AKIDAH AKHLAK KELAS 7 SEMESTER 1 TAHUN AJARAN 2020-2021 
1. Disajikan sebuah dalil, peserta didik dapat menganalisis dasar akidah islam dengan benar 

2. Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menganalisis tujuan akidah islam dengan benar 

3. Disajikan sebuah dalil, peserta didik dapat menganalisis maksud yang terkandung dalam dalil 

tersebut dengan benar 

4. Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat mengklasifikasi tujuan akidah islam dengan 

benar 

5. Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman, islam dan ihsan 

dengan benar 

6. Peserta didik dapat menunjukan hubungan islam, iman dan ihsan pada sebuah contoh dengan 

benar 

7. Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menunjukkan pengertian iman, islam dan ihsan 

dengan benar 

8. Peserta didik dapat menunjukkan macam-macam ihsan pada sebuah contoh dengan benar 

9. Peserta didik dapat menunjukkan macam-macam ihsan pada sebuah contoh dengan benar 

10. Peserta didik dapat mengkorelasikan hubungan islam, iman dan ihsan dengan benar 

11. Peserta didik dapat menganalisis sifat wajib Allah yang terdapat pada dalil aqli dengan benar 

12. Peserta didik dapat menunjukkan sifat wajib Allah yang terdapat pada dalil aqli dengan benar 

13. Peserta didik dapat menunjukkan sifat wajib Allah yang terdapat pada dalil aqli dengan benar 

14. Peserta didik dapat mengklasifikasi sifat-sifat yang tergolong sifat ma’ani dengan benar 

15. Peserta didik dapat menyimpulkan sifat wajib Allah yang terdapat pada dalil aqli dengan benar 

16. Peserta didik dapat menyimpulkan sifat wajib Allah yang terdapat pada dalil aqli dengan benar 

17. Peserta didik dapat menyimpulkan sifat wajib Allah yang terdapat pada dalil naqli dengan benar 

18. Peserta didik dapat menyimpulkan sifat wajib Allah yang terdapat pada dalil naqli dengan benar 

19. Peserta didik dapat menganalisis syarat-syarat dari taubat dengan benar 

20. Peserta didik dapat mengidentifikasi syarat-syarat dari taubat dari sebuah contoh dengan benar 

21. Peserta didik dapat menganalisis contoh dari taubat, taat, istiqamah dan ikhlas dengan benar 

22. Peserta didik dapat menganalisis contoh dari taubat, taat, istiqamah dan ikhlas dengan benar 

23. Peserta didik dapat menentukan cara-cara agar seseorang terbiasa dengan perilaku istiqamah 

dengan benar 

24. Peserta didik dapat menganalisis contoh dari taubat, taat, istiqamah dan ikhlas dengan benar 

25. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menklasifikasi adab-adab shalat dengan benar 

26. Disajikan dalil, Peserta didik dapat menyimpulkan fadhilah atau manfaat dari shalat dengan benar 

27. Peserta didik dapat menunjukkan fadhilah atau manfaat dari dzikir dengan benar 

28. Disajikan potongan kisah Nabi Sulaiman, peserta didik dapat menganalisis sifat keteladanan dari 

Nabi sulaiman dengan benar 

29. Peserta didik dapat menunjukkan sifat keteladanan Nabi Sulaiman dengan benar 

30. Disajikan sebuah kejadian, Peserta didik dapat menentukan sikap keteladanan Nabi Sulaiman 

dalam kehidupan sehari-hari dengan benar 



KISI-KISI DAN KARTU SOAL PENILAIAN AKHIR SEMETER (PAS) GANJIL 
MTsN 1 KOTA MALANG 

TAHUN AJARAN 2020/2021 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  Alokasi Waktu : 60 menit 

Kelas   : VII (tujuh)   Jumlah Soal  : 30 butir soal 

Kurikulum  : K13 (revisi)   Bentuk Soal  : Pilihan ganda 

Sumber  : Buku Bahasa Arab KEMENAG 2019 

Nomor Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 

1 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, 
kata, makna dan 
gramatikal) dari teks 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema 

 yang التعارف

melibatkan tindak tutur 
memperkenalkan diri 
dan orang lain, 
menanyakan asal 
negara/daerah dengan 
menggunakan kata 

tanya ( من أين –هل  ) 

 Disajikan percakapan sederhana. Peserta didik التعارف
dapat menentukan ungkapan sapaan yang tepat 
berdasarkan percakapan singkat yang disajikan 

2 Disajikan percakapan sederhana. Peserta didik 
dapat menentukan kalimat yang tepat untuk 
melengkapi percakapan yang disajikan 

3 Disajikan percakapan sederhana. Peserta didik 
dapat melengkapi kalimat rumpang dengan 

menentukan ضمائر مفردة متصلة  yang tepat 

4 Disajikan kalimat rumpang. Peserta didik dapat 
melengkapi kalimat rumpang dengan 

menentukan  ضمائر مفردة dan  إشارة

 yang tepat  مفردة

5 Disajikan sebuah gambar. Peserta didik dapat 
menjawab pertanyaan sesuai gambar yang ada 

6 Menganalisis gagasan 
dari teks sederhana 
yang berkaitan dengan 

tema التعارف dengan 

memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari 
susunan gramatikal 

المبتدأ )ضمير ( + 

 الخبر

Disajikan kalimat rumpang. Peserta didik dapat 

melengkapi kalimat dengan arah yang tepat 

7 Disajikan kalimat acak. Peserta didik dapat 

merangkai kalimat menjadi paragraf sederhana 

8 Disajikan kalimat rumpang. Peserta didik dapat 
melengkapi kalimat dengan kata ganti yang 
tepat 

9 Disajikan kalimat. Peserta didik dapat 
menentukan kedudukan kata atau frasa bergaris 
bawah 

10 Disajikan kalimat. Peserta didik dapat 
menentukan kedudukan kata atau frasa bergaris 
bawah 

11 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 

المرافق 

 المدرسية

Disajkan sebuah kalimat. Peserta didik dapat 

melengkapi kalimat dengan fasilitas sekolah 

yang tepat 



12 sederhana yang 
berkaitan dengan tema 

 المرافق المدرسية
yang melibatkan tindak 
tutur menunjuk fasilitas 
umum yang ada di 
lingkungan sekolah 
dengan memperhatikan 
susunan gramatikal 

المبتدأ )إشارة( + الخبر 

 )نعت / ظرف المكان(

Disajikan sebuah gambar. Peserta didik dapat 

menentukan pernyataan yang sesuai dengan 

gambar yang tersedia 

13 Disajikan sebuah gambar. Peserta didik dapat 

menentukan kalimat yang sesuai dengan 

gambar yang tersedia 

14 Disajikan kalimat rumpang. Peserta didik dapat 

melengkapi kalimat dengan menentukan kata 

sifat  sesuai  

15 Disajikan kalimat. Peserta didik dapat 
menentukan lawan kata dari kata sifat yang 
bergarisbawah 

16 Menerapkan kaidah 
tentang bentuk, makna 
dan fungsi gramatikal 

المبتدأ )إشارة( + 

الخبر )نعت / ظرف 

 المكان(
dalam teks sederhana 
yang berkaitan dengan 

tema  المرافق

 المدرسية

Disajikan kalimat. Peserta didik dapat 
menerjemahkan kalimat dengan baik dan benar 

17 Disajikan kata acak. Peserta didik dapat 

merangkai kata-kata menjadi kalimat sederhana 

18 Disajikan sebuah teks qiroah. Peserta didik 
dapat menjawab pertanyaan berdasarkan isi 
teks qiroah yang disajikan 

19 
 

Disajikan kalimat acak. Peserta didik dapat 
menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf 
sederhana 

20 Disajikan sebuah kalimat. Peserta didik dapat 
menentukan arti kata bergarisbawah 

21 

Memahami fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan (bunyi, kata 
dan makna) dari teks 
naratif sederhana 
tentang jenis dan warna 
yang berkaitan dengan 

tema  األدوات

 المدرسية
yang melibatkan tindak 
tutur menunjuk peralatan 
sekolah dengan 
memperhatika susunan 
gramatikal 
 الضمير المتصل

األدوات 

 المدرسية

Disajikan sebuah gambar. Peserta didik dapat 

menjawab pertanyaan berdasarkan gambar  

yang disajikan 

22 Disajikan sebuah gambar. Peserta didik dapat 

menjawab pertanyaan berdasarkan gambar  

yang disajikan 

23 Disajikan kalimat rumpang. Peserta didik dapat 
mengisi kalimat rumpang dengan peralatan 
sekolah yang tepat sesuai mudzakar atau 
muannatsnya 

24 Disajikan sebuah kalimat. Peserta didik dapat 

menentukan arti kata dalam bahasa Indonesia 

25 Disajikan kalimat rumpang. Peserta didik dapat 

menentukan arti kata dalam bahasa Arab 



26 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana tentang jenis 
dan warna yang 
berkaitan dengan tema 

المدرسيةاألدوات   
dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 

gramatika  الضمير

 المتصل

Disajikan kalimat rumpang. Peserta didik dapat 

melengkapi kalimat rumpang dengan kata tanya 

yang tepat 

27 Disajikan kalimat rumpang. Peserta didik dapat 

melengkapinya dengan kata yang tepat 

28 Disajikan kalimat rumpang. Peserta didik dapat 

melengkapi kalimat rumpang sesuai dengan 

mudzakar dan muanats 

29 Disajikan kalimat rumpang. Peserta didik dapat 
melengkapinya dengan kata yang tepat 

30 Disajikan kalimat rumpang. Peserta didik dapat 
melengkapinya dengan kata yang tepat 

 

 



 

KISI KISI SOAL BAHASA INGGRIS PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL  
 KELAS VII TAHUN PELAJARAN  2020/2021 

 
NO SOAL MATERI INDIKATOR 

 

1. Ungkapan sapaan (Greeting) Disajikan dialog rumpang tentang sapaan siswa dapat 
menentukan kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf 

2. Ungkapan sapaan (Greeting) Disajikan dialog rumpang tentang sapaan siswa dapat 
melengkapinya dengan ungkapan sapaan yang tepat 

3. Ungkapan terima kasih Disajikan dialog rumpang tentang ungkapan terima kasih 
siswa dapat melengkapinya dengan ungkapan yang tepat 

4. Informasi tentang angka Disajikan gambar angka siswa dapat menentukan nama 
angka dengan tepat 

5. Ungkapan meminta maaf Disajikan dialog rumpang ungkapan meminta maaf siswa 
dapat melengkapi dialog tersebut dengan ungkapan yang 
tepat 

6.  Karakteristik / ciri ciri 
binatang 

Disajikan ciri ciri binatang siswa dapat menentukan nama 
binatang dengan tepat 

7. Informasi terkait nama waktu Disajikan gambar tentang waktu (Jam) siswa dapat 
menentukan nama waktu dalam kalimat 

8.  Informasi terkait preposisi 
untuk nama hari 

Disajikan kalimat rumpang siswa dapat melengkapinya 
dengan preposisi yang tepat 

9.  Pernyataan tentang jati diri 
seseorang 

Disajikan  tentang jati diri dan gambar seseorang siswa 
dapat menentukan gambar yang tepat sesuai aktifitas 

10.  Kalimat acak Disajikan jumbled sentences siswa dapat menyusun kalimat 
tersebut menjadi paragraph yang padu 

11.  Teks tentang bangunan 
public (Gambaran Umum) 

Disajikan teks bacaan siswa dapat menemukan pandangan 
umum 

12  - 13 Teks tentang bangunan 
public (informasi rinci) 

Disajikan teks bacaan siswa dapat menemukan informasi 
rinci dari teks 

14. Teks tentang bangunan 
public (Rujukan kata) 

Disajikan teks bacaan siswa dapat menemukan rujukan 
kata 

15.  Informasi tertentu Disajikan imformasi tentang Hospital siswa dapat 
menemukan informasi tertentu 

16 dan 
19 

Teks  terkait binatang Disajikan teks bacaan rumpang siswa dapat melengkapinya 
dengan kata sifat  yang tepat 

17 - 18 Teks  terkait binatang Disajikan teks bacaan rumpang siswa dapat melengkapinya 
dengan Pronoun yang tepat 
 
 

20. Ungkapan berpamitan 
(Leave taking) 
 
        

Disajikan dialog tentang ungkapan berpamitan siswa dapat 
menemukan gambaran umum teks 



21. Informasi terkait  waktu  

 

Disajikan  kalimat tentang waktu siswa dapat menentukan 
gambar yang menunjukkan waktu dengan tepat 

 
22 - 23 Teks yang berisi informasi 

tentang nama nama ruangan 
di rumah 

Disajikan teks rumpang siswa dapat melengkapinya dengan 
kata kata yang tepat 

24.  Preposisi untuk 
menyebutkan waktu/jam 

Disajikan kalimat pertanyaan tentang waktu, siswa dapat 
memilih preposisi yang tepat 

25. Penggunaan “To be” Disajikan kalimat rumpang siswa dapt melengkapinya 
dengan ‘tobe” yang tepat 

26.  Plural and Singular Noun 
(Kata benda jamak dan 
tunggal) 

Disajikan teks rumpang siswa dapat menentukan bentuk 
kata benda plural yang tepat 

27 -28 Penggunaan To be Disajikan teks rumpang siswa dapat menentukan bentuk 
tobe yang tepat 

29. Menulis kalimat dalam 
bentuk Simple Present 
Tense 

Disajikan kata acak siswa dapat menyusun kata- kata 
tersebut menjadi kalimat yang padu 

30. Menulis kalimat dalam 
bentuk Simple Present 
Tense 

Disajikan kalimat rumpang siswa dapat menentukan bentuk 
kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. 

 



KISI-KISI PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) 

TAHUN AJARAN 2020/2021 

MTsN 1 KOTA MALANG 

 

 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia   Kelas  : 7 (Tujuh) 

Soal   : 30 PG     Semester : gasal 

Kurikulum  : K13 (revisi)    Penyusun : MGMP Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
No. 

Soal 

3.1 Mengidentifikasi informasi dalam 

teks deskripsi tentang objek 

(sekolah, tempat wisata, tempat 

bersejarah, dan atau suasana 

pentas seni daerah) yang didengar 

dan dibaca. 

Disajikan kutipan teks deskripsi, siswa 

menentukan ciri teks berdasarkan tujuan dengan tepat 

1 

Disajikan kutipan teks deskripsi, siswa dapat mendaftar 

ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi dengan 

tepat 

2 

4.1 Menjelaskan isi teks deskripsi 

objek (tempat wisata, tempat 

bersejarah, pentas seni daerah, kain 

tradisional, dll) yang didengar dan 

dibaca secara lisan, tulis, dan visual. 

Disajikan dua teks deskripsi, siswa dapat menentukan 

perbedaan isi kedua teks dengan tepat 

3 

3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan 

dari teks deskripsi tentang objek 

(sekolah, tempat wisata, tempat 

bersejarah, dan⁄atau suasana pentas 

seni daerah) yang didengar dan 

dibaca. 

Disajikan teks deskripsi, siswa dapat menentukan 

paragraf yang merupakan struktur bagian 

4 

Disajikan kutipan teks deskripsi, siswa dapat menelaah 

penggunaan kata berawalan meN- dengan tepat 

5 

Disajikan kutipan teks deskripsi, siswa dapat menelaah 

penggunaan majas pada teks deskripsi dengan tepat 

6 

4.2 Menyajikan data, gagasan, kesan 

dalam bentuk teks deskripsi 

tentang objek (sekolah, tempat 

wisata, tempat bersejarah, dan⁄atau 

suasana pentas seni daerah) secara 

tulis dan lisan dengan 

memperhatikan struktur, 

kebahasaan baik secara lisan 

maupun tulis. 

Disajikan satu tema teks deskripsi, siswa dapat 

menentukan kerangka (deskripsi bagian) untuk 

menyusun teks deskripsi 

secara tepat 

7 

Disajikan kalimat yang salah, siswa dapat menentukan 

alasan kesalahan kalimat tersebut 

8 

3.3 Mengidentifikasi unsur-unsur teks 

cerita fantasi yang dibaca dan 

didengar 

Disajikan teks cerita fantasi, siswa dapat mengidentifikasi 

jenis teks cerita fantasi tersebut berdasarkan latar waktu 

cerita 

9 

Disajikan kutipan teks cerita fantasi, siswa dapat 

menentukan watak tokoh dengan tepat 

10 

Disajikan kutipan cerita fantasi, siswa dapat 

menyimpulkan amanat dengan tepat 

11 

3.4 Menelaah struktur dan kebahasaan 

cerita fantasi yang dibaca dan 

didengar 

Disajikan teks cerita fantasi, siswa dapat menelaah 

struktur teks cerita fantasi dengan tepat 

12 

Disajikan kutipan teks cerita fantasi, siswa dapat 

menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi 

13 

Disajikan kutipan teks cerita fantasi, siswa dapat 

menentukan latar suasana dengan tepat 

14 

Disajikan kutipan teks cerita fantasi, siswa dapat 

menyunting cerita dari segi bahasa dengan tepat 

15 

3.5 Mengidentifikasi teks prosedur 

tentang cara melakukan sesuatu 

dan cara membuat (cara 

memainkan alat musik/tarian 

daerah, cara membuat kuliner khas 

Disajikan kutipan teks prosedur, siswa dapat 

mengidentifikasi tujuan teks prosedur dengan tepat 

16 

Disajikan teks prosedur, siswa dapat mengidentifikasi 

jenis teks prosedur dengan tepat  

17 



daerah dll.) dari berbagai sumber 

yang dibaca dan didengar. 

4.5 Menyimpulkan isi teks prosedur 

tentang cara memainkan alat musik 

daerah, tarian daerah, cara 

membuat cinderamata, dan/atau 

kuliner khas daerah) yang dibaca 

dan didengar. 

Disajikan teks prosedur, siswa dapat menyimpulkan isi 

saran teks prosedur dengan tepat 

18 

Disajikan teks prosedur, siswa dapat menentukan urutan 

isi teks prosedur dengan tepat 

19 

3.6 Menelaah struktur dan aspek 

kebahasaan teks prosedur tentang 

cara melakukan sesuatu dan cara 

membuat (cara memainkan alat 

musik/tarian daerah, cara membuat 

kuliner khas daerah, dll.) dari 

berbagai sumber yang dibaca dan 

didengar. 

Disajikan kutipan teks prosedur, siswa dapat menentukan 

kalimat pasif dengan tepat 

20 

Disajikan kutipan teks prosedur, siswa dapat 

mengidentifikasi kalimat pelesapan dengan tepat 

21 

Disajikan kutipan teks prosedur, siswa dapat 

mengidentifikasi penggunaan akhiran –i dan –kan 

dengan tepat 

22 

4.6 Menyajikan data rangkaian 

kegiatan ke dalam bentuk teks 

prosedur (tentang cara memainkan 

alat musik daerah, tarian daerah, 

cara membuat cinderamata,dll) 

dengan memperhatikan struktur, 

unsur kebahasaan, dan isi secara 

lisan dan tulis. 

Disajikan teks prosedur, siswa dapat melengkapi 

penulisan teks prosedur yang rumpang 

23 

3.7 Mengidentifikasi informasi dari teks 

laporan hasil observasi berupa 

buku pengetahuan yang dibaca 

atau diperdengarkan. 

Disajikan kutipan teks laporan hasil observasi, siswa 

dapat mengidentifikasi ciri isi teks dengan tepat 

24 

4.7 Menyimpulkan isi teks laporan hasil 

observasi berupa buku 

pengetahuan yang dibaca dan 

didengar. 

Disajikan kutipan teks laporan hasil observasi, siswa 

dapat mengidentifikasi  kalimat utama dengan tepat 

25 

Disajikan kutipan teks laporan hasil observasi, siswa 

dapat mengidentifikasi  gagasan pokok dengan tepat 

26 

3.8 Menelaah struktur, kebahasaan, 

dan isi teks laporan hasil observasi 

yang berupa buku pengetahuan 

yang dibaca atau diperdengarkan. 

Disajikan kutipan teks laporan hasil observasi, siswa 

dapat menelaah struktur teks  dengan tepat 

27 

Disajikan kutipan teks laporan hasil observasi, siswa 

dapat mengidentifikasi  kalimat definisi dengan tepat 

28 

4.8 Menyajikan rangkuman teks 

laporan hasil observasi yang berupa 

buku pengetahuan secara lisan dan 

tulis dengan memperhatikan kaidah 

kebahasaan atau aspek lisan. 

Disajikan kutipan teks laporan hasil observasi, siswa 

dapat menyusun kalimat laporan hasil observasi yang 

acak dengan tepat 

29 

Disajikan kutipan teks laporan hasil observasi, siswa 

dapat menyusun teks laporan hasil observasi 

berdasarkan data 

30 

 



    KISI KISI PAS FIKIH KELAS VII 2020 

1. Menjelaskan pengertian bersuci (taharah) 

2. Menjelaskan dalil tentang ketentuan thaharah 

3. Menjelaskan pengertian macam-macam air 

4. Menyimpulkan macam-macam najis dan  pengertiannya 

5. Menjelaskan tatacara berwudlu sesai dengan rukun-rukun wudlu 

6. Menyebutkan syarat-syarat beristinjak 

7. Menjelaskan sebab-sebab mandi wajib 

8. Menjelaskan pengertian macam-macam darah yang keluar dari seorang perempuan 

9. Menjelaskan hal-hal yang membatalkan tayammum 

10. Menyebutkan  rukun-rukun mandi Wajib 

11. Menyimpulkan  pengertian shalat lima waktu 

12. Mengidentifikasi syarat sah shalat fardu 

13. Mengidentifikasi syarat wajib salat fardu 

14. Mengidentifikasi rukun salat fardu 

15. Menentukan Sunnah Sunnah shalat 

16. Menunjukkan  waktu waktu shalat 

17. Menunjukkan  bacaan bacaan shalat 

18. Mengidentifikasi sebab-sebab sujud sahwi 

19. Menjelaskan dalil tentang shalat berjamaah. 

20. Menentukan kriteria menjadi seorang imam dalam shalat berjamaah.. 

21. Menentukan waktu imam membaca secara Jahran / keras 

22. Menjelaskan ketentuan makmum masbuk 

23. Menjelaskan ketentuan menjadi makmum 

24. Menentukan shaf dalam shalat berjamaah 

25. Ketentuan  cara makmum mengingatkan imam yang lupa. 

26. Menjelaskan arti dzikir 

27. Menjelaskan macam macam dzikir 

28. Mengklasifikasikan bacaan dzikir 

29. Menjelaskan tatacara berdoa 

30. Menjelaskan waktu yang afdhal untuk  berdoa 



KISI-KISI PENILAIAN AKHIR SEMETER (PAS) GANJIL 
MTs N 1 KOTA MALANG 

TAHUN AJARAN 2020/2021 
 

Mata Pelajaran : IPA        
Kelas   : VII (Tujuh)      

  Jumlah Soal                : 25 Butir Soal 
 Bentuk Soal                : Pilihan ganda 

                                             
No Indikator 
1 Peserta didik dapat menentukan jenis-jenis  satuan  

2 Peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis besaran  

3 Peserta didik dapat menentukan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok tertentu 

4 Peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran dari  suatu besaran pokok 

5 Peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran dari  suatu besaran turunan 

6 Pserta didik dapat mengelompokkan ciri- ciri dari beberapa makhluk hidup 

7 Peserta didik dapat menentukan urutan identifikasi kunci dikotomi 

8 Peserta didik dapat menentukan kingdom makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki 

9 Peserta didik dapat menentukan kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki 

10 Peserta didik dapat menentukan kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki 

11 Peserta didik dapat menentukan sifat-sifat zat tertentu 

12 Peserta didik dapat menunjukkan struktur molekul dari zat tertentu 

13 Peserta didik dapat menunjukkan sifat – sifat dari beberapa larutan 

14 Peserta didik dapat menentukan campuran yang dapat dipisahkan dengan menggunakan 
metode tertentu 

15 Peserta didik dapat menyebutkan contoh peristiwa dari salah satu perubahan materi 

16 Peserta didik dapat menyebutkan beberapa keuntungan dari salah satu zat termometrik  

17 Peserta didik dapat mengkonversikan nilai dari  beberapa skala pada termometer 

18 Peserta didik dapat menunjukkan arah pemuaian dari bimetal 

19 Peserta didik dapat menentukan nilai salah satu variabel dari persamaan kalor 

20 Peserta didik dapat mengidentifikasi perpindahan kalor 

21 Peserta didik dapat menentukan peristiwa perubahan energi 

22 Peserta didik dapat menentukan nilai salah satu variabel dari persamaan energi  

23 Peserta didik dapat membandingkan besarnya energi tertentu berdasarkan gambar 

24 Peserta didik dapat membandingkan besar energi yang terkandung dalam beberapa zat 
makanan 

25 Peserta didik dapat menentukan zat-zat yang dihasilkan tanaman dalam melakukan fotosintesis 

 

 



KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR SEMETER (PAS) GANJIL 
MTs N 1 KOTA MALANG 

TAHUN AJARAN 2020/2021 
 
Mata Pelajaran: IPS Terpadu     Jumlah Soal : 30 Soal 
Kelas  : 7 (Tujuh)     Alokasi waktu: 60 menit 
 

S

u
m
b
e
r
 
: 
 
B
u
k
u 
I
P
S 
T 

No Indikator Soal Tingkat Kesulitan 
1 

Peserta didik dapat memahami pengertian ruang dengan tepat 
Mudah 

2 Mudah 
3 

Peserta didik dapat memahami karakteristik setiap wilayah 
Mudah 

4 Mudah 
5 Sedang 
6 Peserta didik dapat memahami bentuk-bentuk interaksi sosial Sedang 
7 Peserta didik dapat memahami sebab terjadinya interaksi antarruang Sedang 
8 

Peserta didik dapat memahami faktor terjadinya interaksi antarruang 
Sedang 

9 Sedang 
10 Sedang 
11 Peserta didik dapat memahami pengertian peta Mudah 
12 Peserta didik dapat memahami komponen peta Mudah 
13 

Peserta didik dapat memahami letak Indonesia. Letas Artronomis, 
Letak Geografis dan Letak Geologis 

Sedang 
14 Sedang 
15 Sulit 
16 Sulit 
17 Sedang 
18 Sedang 
19 Peserta didik dapat menyebutkan sumberdaya alam sesuai dengan ciri 

yang disebutkan 
Sedang 

20 Sulit 
21 Peserta didik dapat memahami pengertian interaksi sosial Mudah 
22 

Peserta didik dapat mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial 

Sedang 
23 Sedang 
24 Sulit 
25 Sulit 
26 Sedang 
27 Sedang 
28 Sulit 
29 Sulit 
30 Sulit 



 

KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR SEMETER (PAS) GANJIL 
MTs N 1 KOTA MALANG 

TAHUN AJARAN 2020/2021 
 
Mata Pelajaran : MULOK (KIR)   Jumlah Soal  : 30 Soal 
Kelas    : 7 (Tujuh)    Alokasi waktu : 60 menit 
 

NO. KOMPETENSI DASAR KISI-KISI SOAL 

1.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Menunjukan tahap awal penelitian  

2.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Identifikasi karakteristik penelitian 

ilmiah 

3.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Identifikasi tahapan penelitian  

4.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Mengidentifikasi ciri-ciri penelitian 

kuantitatif dan kualitatif 

5.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Identifikasi tahapan penelitian  

6.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Menunjukkan metode penelitian 

yang digunakan, sesuai dengan 

informasi yang ditunjukkan  

7.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Menunjukkan metode penelitian 

yang digunakan, sesuai dengan 

kelebihan yang ditunjukkan 



NO. KOMPETENSI DASAR KISI-KISI SOAL 

8.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Menunjukkan responden penelitian, 

dari judul penelitian yang 

ditunjukkan 

9.  3.2. Memahami konsep penyusunan 

proposal penelitian kuantitatif   

Identifikasi bagian dari laporan 

penelitian 

10.  3.2. Memahami konsep penyusunan 

proposal penelitian kuantitatif   

Menunjukkan urutan sistematika 

dalam bab 1 

11.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Menunjukkan bagian dalam bab 1, 

sesuai dengan informasi ayng 

ditunjukkan 

12.  3.2. Memahami konsep penyusunan 

proposal penelitian kuantitatif   

Idetifikasi kegiatan yang dilakukan 

ketika menyusun proposal penelitian 

13.  3.2. Memahami konsep penyusunan 

proposal penelitian kuantitatif   

Identifikasi kelebihan penggunaan 

sampel penelitian 

14.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Identifikasi bagian dari  kegiatan 

penelitian 

15.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Identifikasi pokok dari masalah, 

sesuai dengan informasi yang 

ditunjukkan 

16.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Identifikasi karakteristik penelitian 

ilmiah 

17.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Identifikasi ciri-ciri penelitian yang 

baik 

18.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

Menunjukkan jenis penelitian, dari 

informasi yang ditunjukkan 



NO. KOMPETENSI DASAR KISI-KISI SOAL 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

19.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Menunjukkan jenis penelitian, dari 

informasi yang ditunjukkan 

20.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Menunjukkan jenis penelitian, dari 

informasi yang ditunjukkan 

21.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Menunjukkan instrumen yang tepat 

yang dipakai penelitian, sesuai 

dengan informasi yang ditunjukkan  

22.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Menunjukkan jenis angket, sesuai 

dengan contoh ayng ditunjukkan  

23.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Menunjukkan jenis penelitian, dari 

informasi yang ditunjukkan 

24.  3.2. Memahami konsep penyusunan 

proposal penelitian kuantitatif   

Identifikasi variabel enelitain, sesuai 

dengan judul yang ditunjukkan 

25.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Menunjukkan jenis penelitian, dari 

informasi yang ditunjukkan 

26.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Identifikasi   proses penyusunan 

angket 

27.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

Identifikasi   metode pengambilan 

data penelitian 



NO. KOMPETENSI DASAR KISI-KISI SOAL 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

28.  3.2. Memahami konsep penyusunan 

proposal penelitian kuantitatif   

Menghitung  sampel penelitian 

29.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Identifikasi syarat suatu penelitian 

bisa dilakukan  

30.  3.1. Memahami karakteristik penelitian 

ilmiah, ciri-ciri ,jenis-jenis, metode dan 

instrumen penelitian serta tahapan pada 

penelitian kuantitatif 

Identifikasi tehnik menghindari 

plagiasi  

 



KISI-KISI DAN SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

MADRASAH TSANAWIYAH KOTA MALANG 

 

MATA PELAJARAN : Matematika       Alokasi Waktu : 60 Menit 

KELAS   : VII (Tujuh)       Jumlah Soal     : 25 butir Soal 

Kurikulum      : K 13 (Revisi)       Bentuk Soal     : Pilihan Ganda 

           Sumber            : Buku Matematika Kemendikbud Revisi 2018 

 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi No 

Soal 

3.1 Menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat( positif 

dan negatif) dan pecahan ( biasa, campuran, desimal, persen) 

Mengurutkan bilangan bulat 

 

Bilangan Bulat 1.  

4.1 Menyelesaikan masalah yang terkait dengan urutan beberapa 
bilangan bulat(positif dan negatif) dan pecahan (biasa, 
campuran, desimal, persen) 

Menyelesaiakan masalah yang terkait dengan 

urutan bilangan Bulat 
Bilangan Bulat 2.  

3.2 Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan 

pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi 

Menentukan hasil operasi hitung campuran 

bilangan bulat 

Bilangan Bulat 3.  

Menentukan hasil operasi hitung campuran 

bilangan pecahan 

Bilangan Pecahan 4.  

4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung 

bilangan bulat dan pecahan 

 

Menyelesaikan masalah yang terkait dengan 

operasi hitung bilangan bulat. 

Bilangan Bulat 5.  

3.3 Menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk 

bilangan berpangkat bulat positif dan negatif 

Menentukan nilai dari bilangan berpangkat  Bilangan 

berpamgkat 

6.  

4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam 

bentuk  bilangan berpangkat bulat positif dan negatif 

 

Menyelesaikan masalah yang terkait dengan 

bilangan berpangkat 

Bilangan 

berpamgkat 

7.  

3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, 

himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi 

biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual 

 

Menjelaskan himpunan Pengertian 

Himpunan 

8.  

Menentukan banyaknya himpunan bagian 

dari suatu himpunan 

Himpunan Bagian 9.  

Menentukan himpunan kosong Himpunan Kosong 10.  



Menentukan komplemen dua himpunan Komplemen 

Himpunan 

11.  
 

4.4  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 

himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan 

kosong, komplemen  himpunan dan operasi biner pada himpunan 

Menyelesaiakn masalah yang terkait dengan 

operasi himpunan 

Operasi Himpunan 12.  

3.5 Menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk 

aljabar  

(penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) 

Menentukan hasil operasi penjumlahan 

bentuk aljabar 

Operasi Bentuk 

Aljabar 

13.  

Menentukan hasil pengurangan bentuk 

aljabar 

Operasi Bentuk 

Aljabar 

14.  

Menentukan hasil perkalian bentuk aljabar Operasi Bentuk 

Aljabar 

15.  

4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan 

operasi pada bentuk aljabar  

 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan operasi pembagian bentuk aljabar 

Bentuk Aljabar 16.  

3.6 Menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 

dan penyelesaiannya 

 

Mengidentifikasi persamaan linear PLSV  17.  

Menyelesaiakn persamaan linear satu 

variabel 

PLSV 18.  

Menyelesaikan  pertidaksamaan linear satu 

variabel 

PtLSV 19.  

4.6 Menyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel  

 

Menyelesaikan masalah yang terkait dengan 

PLSV 

PLSV 20.  

 

               



KISI-KISI SOAL  

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1  

 

 

Sekolah   : MTS      Jumlah soal  : 30  

Mapel   : PJOK      Alokasi waktu  :  

Kelas/Semester : VII/1      Bentuk soal   : Pilihan ganda  

Kurrikulum  : Kurrikulum 2013    Penyusun   : Alby Irfansyah Muchamad, S.Pd 

 

 

No. Kompetensi Dasar Materi pokok Indikator soal Nomer soal 

1.  Memahami Gerak Spesifik 

dalam berbagai permainan bola 

besar sederhana dan atau 

tradisional.* 

1. Sepakbola  1. Peserta didik mengidentifikasi macam-macam 

permainan dalam permainan bola besar 

2. Peserta didik dapat mengidentifikasi  konsep 

gerak spesifik menahan bola dalam  

permaianan sepakbola 

3. Peserta didik mengidentifikasi macam-macam 

gerak spesifik dalam permainan sepakbola 

4. Peserta didik dapat mengidentifikasi  konsep 

gerak spesifik passing dalam  permaianan 

sepakbola 

5. Peserta didik dapat mengidentifikasi  konsep 

gerak spesifik dribble dalam  permaianan 

sepakbola 

6. Peserta didik dapat mengidentifikasi  posisi 

dan fungsi pemain dalam  permaianan 

sepakbola  

1 

  

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

2. Bolabasket 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsep 

gerak spesifik passing dalam permainan bola 

basket 

2. Peserta didik dapat memahami konsep gerak 

spesifik shooting dalam permainan bola  

3. Peserta didik dapat memahami konsep gerak 

7 

 

 

8 

 

9 & 10 



spesifik dribbling dalam permainan bolabasket 

4. Peserta didik dapat mengidentifikasi posisi dan 

fungsi pemain dalam permainan bolabasket 

5. Peserta didik dapat memahami sejarah 

permainan bola basket  

 

 

11  

 

12  

2. Memahami Gerak Spesifik 

dalam berbagai permainan bola 

kecil sederhana dan atau 

tradisional.* 

1. Bulutangkis 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsep 

gerak spesifik permainan bulutangkis 

2. Peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan dan 

aturan serta ketentuan dalam permainan 

bulutangkis 

3. Peserta didik dapat mengidentifikasi teknik 

dasar permainan bulutangkis 

4. Peserta didik dapat mengidentifikasi sarana & 

prasarana permainan bulutangkis 

13 

 

14 & 15 

 

 

16 & 17 

 

18    

3.  Memahami Konsep gerak 

spesifik jalan, lari, lompat dan 

lempar dalam berbagai 

permaianan sederhana dan atau 

tradisional. 

1. Lari jarak pendek  

 

 

 

 

 

 

 

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsep 

gerak spesifik lari jarak pendek  

2. Peserta didik dapat mengidentifikasi teknik 

dasar melakukan start & finish pada lari jarak 

pendek  

3. Peserta didik dapat mengidentifikasi teknik 

dasar berlari pada lari jarak pendek  

4. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsep 

gerak spesifik Jalan cepat 

5. Peserta didik dapat mengidentifikasi teknik lari 

cepat/sprint 

6. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis 

lari yang diperlombakan  

19 

 

20 

 

 

21 

 

22 

 

23  

 

24 

 

  

4.  Memahami konsep latihan 

peningkatan derajat kebugaran 

jasmani yang terkait dengan 

kesehatan (daya tahan, 

kekuatan, kom posisi tubuh, 

1. Kebugaran 

jasmani  

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsep 

latihan kebugaran jasmani  

2. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur – 

unsur dalam kebugaran jasmani  

3. Peserta didik dapat menjelaskan macam-latihan 

25 & 26 

 

27 & 28  

 

 



dan kelenturan) dan 

pengukuran hasilnya.  

kekuatan dalam kebgaran jasmani  

4. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat 

latihan kebugaran jasmani  

29 

 

30 

 



KISI-KISI DAN KARTU SOAL PENILAIAN AKHIR SEMETER (PAS) GANJIL 

MTs N 1 KOTA MALANG 

TAHUN AJARAN 2020/2021 

 

 Mata Pelajaran: PPKN Alokasi Waktu : 60 Menit 

 Kelas                 : VII (Tujuh) Jumlah Soal : 30 Butir Soal 

 Kurikulum       : K13 (revisi) Bentuk Soal : Pilihan ganda 

 Sumber :  Buku PPKN Kemendikbud Revisi 

2016 

 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 
Nomor 

 Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

BAB 1 

Menganalisis proses 

perumusan dan 

penetapan Pancasila 

sebagai Dasar  

Negara 

 

Dampak kekalahan Jepang Peserta didik dapat menentukan dampak kekalahan Jepang dengan tepat. 1 Sedang 

Tiga semboyan Jepang Peserta didik dapat menyebutkan tiga semboyan Jepang dengan benar. 2 Sedang 

Proses pembentukan BPUPKI Peserta didik dapat memilih nama organisasi bentukan Jepang dengan benar. 3 Mudah  

Struktur organisasi BPUPKI Peserta didik dapat memilih struktur organisasi BPUPKI dengan tepat. 4 Sulit 

Sidang I BPUPKI Peserta didik dapat menentukan tanggal dilaksanakannya sidang BPUPKI I  

dengan benar. 

5 Mudah 

 

Pembentukan Panitia 9 Peserta didik dapat menyebutkan  jumlah anggota panitia sembilan dengan 

benar. 

6 Mudah 

Piagam Jakarta Peserta didik dapat menyebutkan istilah Rancangan Pembukaan UUD 1945 

dengan benar. 

7 Mudah 

Sidang II BPUPKI Peserta didik dapat menjelaskan hasil sidang BPUPKI II dengan benar. 8 Mudah 

Sidang PPKI Peserta didik dapat menentukan hasil sidang PPKI yang pertama dengan 

benar. 

9 Sedang 

Semangat pendiri negara Peserta didik dapat menentukan semangat yang harus diteladani dari para 10 Mudah 



pendiri bangsa dengan benar. 

BAB 2 

Memahami norma-

norma yang berlaku 

dalam kehidupan 

bermasyarakat untuk 

mewujudkan 

keadilan 

 

Pengertian norma Peserta didik dapat menjelaskan  pengertian norma dengan benar. 11 Mudah 

Ruang lingkup norma agama Peserta didik dapat menyebutkan ruang lingkup norma agama dengan benar. 12 Mudah 

Arti penting norma Peserta didik dapat menjawab apa arti penting norma bagi manusia dengan 

benar. 

13 Sedang 

Pengertian keadilan Peserta didik dapat memilih arti keadilan dengan benar. 14 Mudah 

Macam-macam keadilan Peserta didik dapat menentukan apa saja jenis keadilan yang terbagi menjadi 

3 jenis dengan benar. 

15 Sulit 

Hubungan antara norma dan keadilan Peserta didik dapat menjawab hubungan norma dengan keadilan dengan 

benar. 

16 Mudah 

Perilaku yang sesuai dengan norma 

agama 

Peserta didik dapat memilih perilaku yang sesuai norma agama dengan 

benar. 

17 Sedang 

Perilaku yang sesuai dengan norma 

hukum 

Peserta didik dapat menunjukkan contoh pelaksanaan norma hukum dengan 

benar 

18 Sedang 

Perilaku yang sesuai dengan norma 

kesopanan 

Peserta didik dapat memilih contoh pelaksanaan norma kesopanan dengan 

benar 

19 Sedang 

Sumber norma kesusilaan Peserta didik dapat menyebutkan sumber norma kesusilaan dengan benar 20 Mudah 

BAB 3 

Menganalisis 

kesejarahan 

perumusan dan 

pengesahan Undang-

Undang Dasar Negara 

Sidang BPUPKI pada tanggal 13 Juli 

1945 

Peserta didik dapat menentukan salah satu hasil sidang dengan benar. 21 Sulit 

Sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 

1945 

Peserta didik dapat menentukan salah satu hasil sidang dengan benar. 22 Sulit 

Sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli Peserta didik dapat menentukan salah satu hasil sidang dengan benar. 23 Sulit 



Republik Indonesia 

Tahun 1945 

1945 

Perubahan naskah Piagam Jakarta dan   

rancangan UUD oleh PPKI 

Peserta didik dapat menentukan salah satu perubahan pada Piagam Jakarta 

dengan benar. 

24 Sedang 

Pengesahan UUD Negara RI Tahun   

1945 melalui sidang PPKI 

Peserta didik dapat menentukan sidang yang mengesahkan UUD dengan 

benar. 

25 Sedang 

Tugas panitia penghalus bahasa dalam 

sidang tanggal 13 Juli 

Peserta didik dapat menjelaskan  tugas Panitia Penghalus Bahasa dengan 

benar. 

26 Sulit 

Perumus dan pengesah UUD Negara  RI 

Tahun 1945 

Peserta didik dapat menentukan organisasi yang menyiapkan/ merumuskan  

UUD 1945 dengan benar. 

27 Sedang 

Peran tokoh perumus dan pengesah 

UUD Negara RI Tahun 1945 

Peserta didik dapat menentukan tokoh perumus dan pengesah yang sesuai 

dengan peranannya pada tabel jawaban dengan benar. 

28 Sulit 

Arti penting UUD Negara RI Tahun   

1945  

Peserta didik dapat menentukan arti penting UUD dengan benar. 29 Sedang 

Akibat jika tidak ada UUD bagi 

masyarakat 

Peserta didik dapat menentukan akibat jika UUD tidak berjalan semestinya 

bagi masyarakat dengan benar. 

30 Sedang 

 



KISI-KISI AL-QUR’AN HADITS KELAS VII 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL 

 TAHUN PELAJARAN 2010-2021 

 

BAB I 

No KISI-KISI SOAL 

1 
Disajikan beberapa asal usul  kata, peserta didk dapat menentukan kata yang berkaitan 

dengan pengertian Al-Qur’an menurut bahasa 

2 
Disajikan beberapa pernyataan, peserta didk dapat menunjukkan pernyataan yang terkait 

dengan pengertian Al-Qur’an 

3 
Disajikan ilustrasi wanita yang sukses, peserta didik dapat menunjukkan pernyataan yang 

terkait dengan fungsi al-Qur’an dan hadis dalam keluarga  

4 
Disajikan pernyataan peserta didik dapat menunjukkan pernyataan yang terkait dengan 

fungsi al-Qur’an dan hadis dalam bernegara 

5 Peserta didik mampu menunjukkan cara mencintai al-Hadis 

6 
Disajikan beberapa pernyataan tentang cara memfungsikan al-Quran, peserta didik mampu 

mengklasifikasikan cara memfungsikannya dalam kehidupan bermasyarakat 

7 
Disajikan sebuah hadits Peserta didik mampu menunjukkan fungsi hadits terhadap Al-

Qur’an 

8 
Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menunjukkan pernyataan yang terkait 

dengan pengertian fungsi Hadist terhadap Al-Qur’an 

9 Peserta didik mampu mengartikan salah satu dari nama-nama lain Al-Qur’an 

10 
Disajikan sebuah penjelasan singkat, siswa mampu menentukan fungsi hadits terhadap Al-

Qur’an 

BAB II 

11 
Disajikan sebuah ayat dari surat As-Syams, peserta didik mampu menentukan isi kandungan 

dengan tepat 

12 
Disajikan sebuah ayat dari surat As-Syams, peserta didik mampu menentukan isi kandungan 

dengan tepat 

13 
Disajikan sebuah ayat dari surat Al-Imran peserta didik mampu menentukan 

arti dari kalimat yang bergaris bawah 

14 
Peserta didik mampu menentukan ayat (surat As-Syams) yang sesuai dengan ilustrasi yang 

disajikan  

15 
Disajikan sebuah ayat dari surat As-Syams peserta didik mampu menunjukkan arti pada kata 

yang bergaris bawah 

16 
Disajikan sebuah tabel peserta didik mampu menunjukkan pasangan ayat dan arti yang 

sesuai dari QS. As-Syams 

17 
Disajikan isi kandungan Surah As-Syams, peserta didik dapat menentukan ayat yang sesuai 

dengan isi kandungan yang disajikan 

18 
Disajikan sebuah ayat dari surat Al-Imran peserta didik mampu menentukan kandungan dari 

kalimat yang bergaris bawah 

19 
Disajikan isi kandungan Surah As-Syams, peserta didik dapat menentukan ayat yang sesuai 

dengan isi kandungan yang disajikan 

20 
Disajikan sebuah ayat dari surat As-Syams peserta didik mampu menunjukkan arti pada kata 

yang bergaris bawah 

BAB III 

21 
Disajikan sebuah ayat dari QS. al-Lail, siswa mampu menunjukkan arti dari kata yang 

bergaris bawah 



22 
Disajikan sebuah kandungan dari salah satu ayat dalam QS. Al-Lail, peserta didik dapat 

menunjukkan ayat yang sesuai dengan kandungan ayat tersebut. 

23 Peserta didik mampu menunjukkan pasangan kata dan artinya yang sesuai (QS. Al-Lail) 

24 Disajikan sebuah ayat dari surat Al-Lail peserta didik mampu menerjemahkan dengan benar 

25 
Disajikan hadits dari Abu Hurairah, peserta didik mampu menunjukkan penjelasan yang 

sesuai pada kalimat yang bergaris bawah. 

26 
Disajikan sebuah ayat (Qs. Al-Lail.  peserta didik mampu menunjukkan terjemahan yang 

benar 

27 
Disajikan QS. Al-Lail ayat 6, peserta didik mampu menunjukkan arti kata yang bergaris 

bawah 

28 
Disajikan potongan hadits dari abu Hurairah, Peserta didik mampu menunjukkan arti yang 

tepat 

28 Menunjukkan perilaku seseorang yang sesuai dengan isi kandungan surat Al-Lail 

30 
Disajikan ilustrasi siswa mampu Menunjukkan penggalan hadits yang sesuai dengan ilustrasi 

tersebut (Hadits riwayat muslim dari Abu Hurairah)  

 

 

 

 

 

  



KISI-KISI PENILAIAN AKHIR SEMETER (PAS) GANJIL 

MTs N 1 KOTA MALANG 

TAHUN AJARAN 2020/2021 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Musik) Alokasi Waktu : 60 Menit 

Kelas : VII (Tujuh) Jumlah Soal : 25 Butir Soal 

Kurikulum : K13 (revisi) Bentuk Soal : Pilihan ganda 

 Sumber :  Buku Seni Budaya Kemendikbud 

Revisi 2018 

 

No Kompetensi Dasar Indikator Materi Indikator Soal No. Soal 

1.  Memahami konsep 

dasar bernyanyi   satu 

suara secara 

berkelompok   dalam 

bentuk unisono   

Mendeskripsikan konsep dasar 

bernyanyi unisono 

Bernyanyi unisono  Mengidentifikasi definisi bernyanyi secara unisono 1 

2.  Menjelaskan  teknik pernapasan dalam 

bernyanyi unisono  

Teknik pernapasan  Mengidentifikasi macam teknik pernapasan dalam 

bernyanyi unisono   

2 

3  Menjelaskan  teknik pernapasan dalam 

bernyanyi unisono  

Teknik pernapasan Mengidentifikasi macam teknik pernapasan dalam 

bernyanyi unisono   

3 

4.  Menjelaskan  teknik pernapasan dalam 

bernyanyi unisono  

Teknik pernapasan Mengidentifikasi sikap tubuh dalam bernyanyi 

unisono   

4 

5.  Menjelaskan  teknik vocal  dalam 

bernyanyi unisono 

Teknik pernapasan Mengidentifikasi dasar dan teknik vocal dalam 

bernyanyi unisono   

5 

6.  Menjelaskan  teknik vokal dalam 

bernyanyi unisono  

Teknik pernapasan Mengidentifikasi pengertian intonasi dalam 

bernyanyi unisono   

6 

7.  Menjelaskan  teknik vokal dalam 

bernyanyi unisono  

Teknik pernapasan Mengidentifikasi pengertian phrasering dalam 

bernyanyi unisono   

7 

8.  Menjelaskan  teknik vokal dalam 

bernyanyi unisono 

Teknik pernapasan Mengidentifikasi pengertian artikulasi dalam 

bernyanyi unisono   

8 

9.  Menjelaskan  teknik vokal dalam 

bernyanyi unisono 

Teknik pernapasan Mengidentifikasi tujuan berlatih vocal dalam 

bernyanyi unisono   

9 

10.  Menjelaskan  teknik vokal dalam 

bernyanyi unisono 

Teknik pernapasan Mengidentifikasi hal-hal penting dalam bernyanyi 

unisono   

10 

11.  Menyanyikan lagu 

dengan satu   suara 

Menyanyikan lagu daerah secara  

unisono 

Bernyanyi lagu daerah secara 

unisono  

Mengidentifikasi judul-judul lagu daerah beserta 

daerah asalnya secara unisono   

11 



12.  secara berkelompok 

dalam   bentuk unisono 

Menyanyikan  lagu daerah secara  

unisono 

Bernyanyi lagu daerah secara 

unisono 

Mengidentifikasi judul-judul lagu daerah beserta 

daerah asalnya secara unisono   

12 

13.  Menyanyikan  lagu daerah secara  

unisono 

Bernyanyi lagu daerah secara 

unisono 

Mengidentifikasi judul-judul lagu daerah beserta 

daerah asalnya secara unisono   

13 

14.  Memahami dasar 

bernyanyi dengan   dua 

suara atau lebih secara   

berkelompok 

Menjelaskan konsep dasar bernyanyi 

dengan dua suara atau lebih dalam 

bentuk kelompok vokal 

Peran-peran vocal  Mengidentifikasi peran-peran vocal dalam bernyanyi 

secara berkelompok    

14 

15.  Menjelaskan konsep dasar bernyanyi 

dengan dua suara atau lebih dalam 

bentuk kelompok vokal 

Jenis suara manusia  Mengidentifikasi jenis-jenis suara dalam bernyanyi 

secara berkelompok    

15 

16.  Menjelaskan konsep dasar bernyanyi 

dengan dua suara atau lebih dalam 

bentuk kelompok vokal 

Jenis suara manusia Mengidentifikasi jenis-jenis suara dalam bernyanyi 

secara berkelompok    

16 

17.  Menjelaskan konsep dasar bernyanyi 

dengan dua suara atau lebih dalam 

bentuk kelompok vokal 

Jenis suara manusia Mengidentifikasi jenis-jenis suara dalam bernyanyi 

secara berkelompok    

17 

18.  Membedakan teknik membagi suara 

dalam bernyanyi kelompok 

Jenis suara manusia Mengidentifikasi jenis-jenis suara dalam bernyanyi 

secara berkelompok    

18 

19.  Membedakan teknik membagi suara 

dalam bernyanyi kelompok 

Bentuk-bentuk bernyanyi 

kelompok   

Mengidentifikasi jenis-jenis bernyanyi secara 

berkelompok    

19 

20.  Menjelaskan konsep dasar bernyanyi 

dengan dua suara atau lebih dalam 

bentuk kelompok vokal 

Unsur musik  Mengidentifikasi unsur-unsur musik dalam 

bernyanyi secara berkelompok    

20 

21.  Membedakan teknik membagi suara 

dalam bernyanyi kelompok 

Bentuk-bentuk bernyanyi 

kelompok   

Mengidentifikasi tampilan lagu kanon     21 

22.  Membedakan teknik membagi suara 

dalam bernyanyi kelompok 

Bentuk-bentuk bernyanyi 

kelompok   

Mengidentifikasi jumlah penyanyi dalam paduan 

suara  

22 

23.  Membedakan teknik membagi suara 

dalam bernyanyi kelompok 

Bentuk-bentuk bernyanyi 

kelompok   

Mengidentifikasi pemimpin dalam paduan suara 23 

24.  Membedakan teknik membagi suara 

dalam bernyanyi kelompok 

Bentuk-bentuk bernyanyi 

kelompok   

Mengidentifikasi pengertian nasyid  24 

25.  Membedakan teknik membagi suara 

dalam bernyanyi kelompok 

Bentuk-bentuk bernyanyi 

kelompok   

Mengidentifikasi hal-hal penting dalam bernyanyi 

secara berkelompok    

25 



KISI-KISI PENILAIAN AKHIR SEMETER (PAS) GANJIL 

MTs N 1 KOTA MALANG 

TAHUN AJARAN 2020/2021 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa) Alokasi Waktu : 60 Menit 

Kelas : VII (Tujuh) Jumlah Soal : 25 Butir Soal 

Kurikulum : K13 (revisi) Bentuk Soal : Pilihan ganda 

 Sumber :  Buku Seni Budaya Kemendikbud 

Revisi 2018 

 

No Kompetensi Dasar Indikator Materi Indikator Soal No. Soal 

1.  Memahami unsur, prinsip, 

teknik dan prosedur 

menggambar flora, fauna dan 

alam benda dengan berbagai 

bahan 

Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Cabang-cabang seni Mengidentifikasi cabang-cabang seni  1 

2.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Unsur seni rupa Mengidentifikasi unsur-unsur seni rupa  2 

3.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Pengertian menggambar  Mengidentifikasi pengertian menggambar  3 

4.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Benda kubistis, silindris, 

bebas 

Menyebutkan benda-benda kubistis, silindris 

dan bebas. 

4 

5.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Unsur seni ruoa Mengidentifikasi unsur seni rupa  5 

6.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Unsur seni rupa Mengidentifikasi unsur warna  6 

7.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Unsur seni rupa Mengidentifikasi unsur warna 7 

8.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Unsur seni rupa Mengidentifikasi unsur tekstur  8 

9.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Unsur seni rupa Mengidentifikasi unsur gelap terang  9 

10.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Teknik menggambar  Mengidentifikasi teknik-teknik menggambar  10 

11.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Teknik menggambar Mengidentifikasi teknik-teknik menggambar 11 



12.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Teknik menggambar Mengidentifikasi teknik-teknik menggambar 12 

13.  Menjelaskan unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar flora dan fauna 

Komposisi  Mengidentifikasi macam komposisi  13 

14.  menggambar flora, fauna, 

dan alam benda 

Menggambar flora, fauna, dan alam benda 

dengan berbagai bahan 

Prosedur menggambar Menjelaskan prosedur menggambar  14 

15.  Menggambar flora, fauna, dan alam benda 

dengan berbagai bahan 

Prosedur menggambar Menjelaskan prosedur menggambar 15 

16.  memahami prinsip dan 

prosedur menggambar 

gubahan flora, fauna, dan 

bentuk geometrik menjadi 

ragam hias 

Menjelaskan unsur prinsip, teknik 

menggambar gubahan flora, fauna dan 

geometrik 

Ragam hias, pola hias, dan 

motif hias  

Mengidentifikasi prinsip menggambar gubahan 

flora, fauna dan geometrik 

 

16 

17.  Menjelaskan unsur prinsip, teknik 

menggambar gubahan flora, fauna dan 

geometrik 

Ragam hias, pola hias, dan 

motif hias 

Mengidentifikasi prinsip menggambar gubahan 

flora, fauna dan geometrik 

17 

18.  Mendeskripsikan proses tekhnik 

menggambar ragam hias gubahan flora, 

fauna dan geometrik 

Teknik menggambar 

gubahan ragam hias  

Mengidentifikasi teknik menggambar gubahan 

flora, fauna dan geometrik 

 

18 

19.  Menjelaskan unsur prinsip, teknik 

menggambar gubahan flora, fauna dan 

geometrik 

Jenis-jenis ragam hias  Mengidentifikasi jenis ragam hias  19 

20.  Menjelaskan unsur prinsip, teknik 

menggambar gubahan flora, fauna dan 

geometrik 

Jenis-jenis ragam hias Mengidentifikasi jenis ragam hias 20 

21.  Menjelaskan unsur prinsip, teknik 

menggambar gubahan flora, fauna dan 

geometrik 

Jenis-jenis ragam hias Mengidentifikasi jenis ragam hias 21 

22.  Menjelaskan unsur prinsip, teknik 

menggambar gubahan flora, fauna dan 

geometrik 

Jenis-jenis ragam hias Mengidentifikasi jenis ragam hias 22 

23.  Menjelaskan unsur prinsip, teknik 

menggambar gubahan flora, fauna dan 

geometrik 

Jenis-jenis ragam hias Mengidentifikasi jenis ragam hias 23 



24.  Menjelaskan unsur prinsip, teknik 

menggambar gubahan flora, fauna dan 

geometrik 

Jenis-jenis ragam hias Mengidentifikasi daerah asal ragam hias 24 

25.  Menjelaskan unsur prinsip, teknik 

menggambar gubahan flora, fauna dan 

geometrik 

Jenis-jenis ragam hias Mengidentifikasi daerah asal ragam hias 25 

 

 

 



KISI-KISI SOAL SKI PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

MTSN 1 KOTA MALANG 

TAHUN AJARAN 2020/2021 

 

 

No Indikator Soal 

1.  Disajikan sebuah tabel, Peserta didik menelaah  tentang kondisi Mekah sebelum Islam dari 

berbagai aspek dengan benar 

2.  Disajikan deskripsi singkat, peserta didik dapat mengidentifikasi perekonomian di jazirah 

Arab dengan benar 

3.  Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menidentifikasi misi dakwah Rasulullah di 

Mekah dengan benar 

4.  Disajikan narasi, peserta didik dapat meneladani karakter Rasulullah Saw dengan benar 

5.  Disajikan deskripsi singkat, peserta didik dapat mengidentifikasi karakter Rasulullah dengan 

tepat 

6.  Peserta didik dapat menerapkan sikap dalam berdakwah sesuai dengan strategi dakwah 

Rasulullah SAW dengan benar 

7.  Disajikan sebuah tabel, peserta didik menganalisis strategi  dakwah Nabi Muhammad Saw di 

Makkah dengan tepat 

8.  Disajikan Deskripsi singkat, peserta didik  dapat menganalisis strategi dakwah Nabi 

Muhammad Saw di Makkah dengan tepat 

9.  Disajikan ayat, peserta didik dapat menjelaskan kandungan ayat yang berkaitan dengan 

dakwah di Mekah dengan benar 

10.  Disajikan deskripsi singkat, peserta didik dapat menyebutkan perlawana-perlawanan kaum 

Quraisy terhadap dakwah Rasulullh Saw. di Mekah dengan benar 

11.  Disajikan cerita, peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa hijrah ke habasyah 

degan benar 

12.  Disajikan narasi, peserta didik dapat menganalisis peristiwa ke Thaif dengan benar 

13.  Peserta didik dapat menentukan hikmah dari peristiwa hijrah ke Thaif dengan benar 

14.  Di sajikan deskripsi, peserta didik dapat mengidentifikasi perjanjian Aqobah dengan benar 

15.  Disajikan deskripsi singkat, peserta didik mengidentifikasi kepercayaan Penduduk Madinah 

sebelum Islam dengan benar 

16.  Disajikan cerita singkat, peserta didik dapat meganalisis hijrah maknawiyah dengan benar 

17.  Disajikan cerita singkat, peserta didik dapat meganalisis hijrah maknawiyah dengan benar 

18.  Peserta didik dapat menentukan faktor nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan benar 

19.  Disajikan deskripsi, peserta didik dapat menganalisis peristiwa hijrah Na bi Muhammad Saw 

ke Madinah dengan benar  

20.  Disajikan deskripsi, peserta didik dapat meneladani kebijakan Rasulullah di Madinah dengan 

benar 

21.  Disajikan deskripsi, peserta didik dapat menentukan strategi-strategi Rasulullah Saw 

membangun kota Madinah dengan benar 

22.  Peserta didik dapat menganalisa dampak positif adanya perjanjian Hudaibiyah dengan benar 

23.  Di sajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasi peryataan tentang 

peperangan yang diikuti Nabi Muhammad Saw dengan benar 

24.  Di sajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasi peryataan tentang 

peperangan yang diikuti Nabi Muhammad Saw dengan benar 

25.  Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat  menentukan dampak terjadinya Fathu 

Makah dengan benar 



 

 

 

 

 

 

26.  Disajikan deskripsi, peserta didik dapat menentukan strategi Rasulullah dalam 

mengembangkan perekonomian di Madinah dengan benar 

27.  Disajikan deskripsi, peserta didik dapat meneladani sikap Rasulullah dalam berdagang dengan 

benar 

28.  Peserta didik dapat mengambil ibrah dari kegiatan perekonomian di Madinah dengan benar 

29.  Disajikan deskripsi, peserta didik dapat menjelaskan aturan-aturan perdagangan sesuai syari’at 

Islam dengan benar 

30.  Disajikan deskrisi, peserta didik dapat menjelaskan kebijakan Rasulullah dalam bidang 

perekonomian di Madinah dengan benar 



  

KEMENTERIAN AGAMA 

MADRASAH TERPADU MTsN MALANG I 

Jl. Bandung 7 Malang 

 

KISI-KISI  UMUM PAS TIK KELAS 7 SEMESTER GANJIL TAHUN 2020-2021 
    

    

KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR NO. SOAL 

Mengenal pemfungsian 

perangkat keras dan 

sistem operasi, serta 

aplikasi. 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

1 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

2 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

3 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

4 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

5 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 
6 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

7 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

8 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

9 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

10 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

11 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

12 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

13 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

14 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

15 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

16 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

17 



  

Mengenal pemfungsian 

perangkat keras dan 

sistem operasi, serta 

aplikasi. 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

18 

Perangkat keras, sistem 

operasi dan aplikasi 

Siswa mampu menyebutkan 

bagaimana perangkat keras dan 

sistem operasi berfungsi. 

19 

 

Mengenal data berupa an

gkadan hasil perhitungan 

rumus,   dan cara 

menyimpan, serta mengak

sesnya. 

Aplikasi Pengolah Angka 

dan objek-objeknya, 

Formula  

 

Siswa mampu mengenali ekspresi 

numerik, ekspresi prefix pada 

rumus pengolah angka 

 

20 

Membuat sebuah sheet 

yang mengandung data, 

rumus dan hasil 

pemakaian beberapa 

fungsi 

rumus, ekspresi, 

perhitungan ekspresi, 

fungsi penting 

Siswa mampu menghasilkan 

sebuah spreadsheet untuk tujuan 

yang ditentukan, dengan 

spesifikasi yang diberikan  

21 

Membuat sebuah sheet 

yang mengandung data, 

rumus dan hasil 

pemakaian beberapa 

fungsi 

rumus, ekspresi, 

perhitungan ekspresi, 

fungsi penting 

Siswa mampu menghasilkan 

sebuah spreadsheet untuk tujuan 

yang ditentukan, dengan 

spesifikasi yang diberikan  

22 

rumus, ekspresi, 

perhitungan ekspresi, 

fungsi penting 

Siswa mampu menghasilkan 

sebuah spreadsheet untuk tujuan 

yang ditentukan, dengan 

spesifikasi yang diberikan  

23 

rumus, ekspresi, 

perhitungan ekspresi, 

fungsi penting 

Siswa mampu menghasilkan 

sebuah spreadsheet untuk tujuan 

yang ditentukan, dengan 

spesifikasi yang diberikan  

24 

Mengenal data berupa an

gkadan hasil perhitungan 

rumus, dan cara 

menyimpan,  

serta mengaksesnya. 

Aplikasi Pengolah Angka 

dan objek-objeknya, 

Formula  

Siswa mampu mengenali ekspresi 

numerik, ekspresi prefix pada 

rumus pengolah angka 

25 

Aplikasi Pengolah Angka 

dan objek-objeknya, 

Formula  

Siswa mampu mengenali ekspresi 

numerik, ekspresi prefix pada 

rumus pengolah angka 

26 

Aplikasi Pengolah Angka 

dan objek-objeknya, 

Formula  

Siswa mampu mengenali ekspresi 

numerik, ekspresi prefix pada 

rumus pengolah angka 

27 

Membuat sebuah sheet 

yang mengandung data, 

rumus dan hasil 

pemakaian beberapa 

fungsi 

rumus, ekspresi, 

perhitungan ekspresi, 

fungsi penting 

Siswa mampu menghasilkan 

sebuah spreadsheet untuk tujuan 

yang ditentukan, dengan 

spesifikasi yang diberikan  

28 

Mengenal data berupa an

gkadan hasil perhitungan 

rumus,  dan   cara 

menyimpan, 

serta mengaksesnya. 

Aplikasi Pengolah Angka 

dan objek-objeknya, 

Formula  

 

Siswa mampu mengenali ekspresi 

numerik, ekspresi prefix pada 

rumus pengolah angka 

 

29 

Membuat sebuah sheet 

yang mengandung data, 

rumus dan hasil 

pemakaian beberapa 

fungsi 

rumus, ekspresi, 

perhitungan ekspresi, 

fungsi penting 

Siswa mampu menghasilkan 

sebuah spreadsheet untuk tujuan 

yang ditentukan, dengan 

spesifikasi yang diberikan  

30 
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