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

TAHUN AJARAN 2020/2021 
 
Mata Pelajaran : Informatika Alokasi Waktu : 60 Menit 
Kelas : VIII (Delapan) Jumlah Soal : 30 Butir Soal 
Kurikulum : K13 (revisi) Bentuk Soal : Pilihan ganda 
 Sumber :  Informasi untuk SMP/MTs Grafindo 

Media Pratama 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Mengenal internet dan jaringan lokal, serta 
komunikasi data via HP 
 

Menjelaskan tentang internet Internet 

Menyebutkan istilah-istilah yang ada di Internet Internet 
Menjelaskan sejarah dari internet Internet 

Menyebutkan pemanfaatan internet di berbagai bidang Internet 
Mengurutkan Hardware yang dibutuhkan dalam jaringan lokal Jaringan Komputer 

Menganalisa topologi jaringan komputer Jaringan Komputer 

Menjelaskan macam-macam jaringan komputer Jaringan Komputer 

Menjelaskan karakteristik dari jaringan lokal Jaringan Komputer 

Mengenal konektifitas internet melalui jaringan 
kabel dan nirkabel (bluetooth, wifi, broadband) 
 

Menyebutkan macam-macam jaringan nirkabel Konektifitas Internet 
Menyebutkan macam-macam jaringan nirkabel Konektifitas Internet 

Cek koneksi jaringan Konektifitas Internet 
Cek koneksi jaringan Konektifitas Internet 

Mengenal enkripsi sebagai salah satu cara untuk 
memproteksi data, merahasiakan, dan membatasi 
akses terhadap yang tak berhak 
 

Menyimpulkan proses-proses yang ada di dalam pengamanan data Enkripsi 

Menyebutkan contoh aplikasi enkripsi Enkripsi 
Menjelaskan proses enkripsi Enkripsi 

Menjelaskan proses enkripsi Enkripsi 
Memahami bahwa bagaimana manusia berinteraksi 

dengan komputer melalui algoritma, dan bahwa 

algoritma dirancang untuk mengeneralisasi solusi 

berbagai situasi 

 

Menyebutkan tujuan algoritma Algoritma 

Menyebutkan contoh dari algoritma Algoritma 
Menyimpulkan proses dari sebuah algoritma Algoritma - Flowchart 

Menjelaskan macam-macam simbol flowchart Algoritma - Flowchart 

Menjelaskan macam-macam fungsi dari simbol flowchart Algoritma - Flowchart 
Menjelaskan istilah flowchart Algoritma - Flowchart 

Menjelaskan pengertian Pseudocode Algoritma - 



Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pseudocode 

Menyimpulkan kegiatan dalam sebuah penyelesaian masalah Pemrograman 

Menyebutkan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan sebuah masalah Pemrograman 
Menjelaskan tentang bahasa manusia dengan komputer Bahasa pemrograman 

Menjelaskan tentang keunggulan bahasa pemrograman robomind Bahasa pemrograman 
Menyebutkan tentang macam-macam bahasa pemrograman Bahasa pemrograman 

Menjelaskan bagian-bagian pada bahasa pemrograman robomind Bahasa pemrograman 

Menjelaskan menu-menu pada bahasa pemrograman robomind Bahasa pemrograman 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator Soal 

No. 
Soal 

1 
Memahami 
sejarah, hakikat, 
dan 
keistimewaan 
al-Qur'an 

AL-QUR’AN DAN 
KEISTIMEWAANNYA 

Menunjukkan turunya bukti 
turunnya al-Qur’an periode 
Madinah 

1 

2 
AL-QUR’AN DAN 
KEISTIMEWAANNYA 

Menunjukkan yang bukan 
termasuk keistimewaan Al-Qur'an 

2 

3 
AL-QUR’AN DAN 
KEISTIMEWAANNYA 

Menunjukkan seorang sahabat 
mengusulkan untuk mengadakan 
pembukuan al-Qur’an 

3 

4 
AL-QUR’AN DAN 
KEISTIMEWAANNYA 

Mengidentifikasi fungsi Alqurán 4 

5 
AL-QUR’AN DAN 
KEISTIMEWAANNYA 

Mengidentifikasi nama lain 
Alqurán sesiai fungsi  

5 

6 
AL-QUR’AN DAN 
KEISTIMEWAANNYA 

Mengidentifikasi tujuan dari isi 
pokok Al Qurán 

6 

7 

Menganalisis 
pengertian, 
contoh dan 
hikmah 
mukjizat serta 
kejadian luar 
biasa lainnya 
(karamah, 
maunah, dan 
irhas)  

Mu’jizat dan 
Kejadian luarbiasa 
lainya 

Menganalisis pengertian mu’jizat 7 

8 
Mu’jizat dan 
Kejadian luarbiasa 
lainya 

Menganalisis peristiwa irhash 
pada periode nabi Muhammad 

8 

9 

Mu’jizat dan 
Kejadian luarbiasa 
lainya 

Disajikan dalil, Menganalisis 
peristiwa mu’jizat  

9 

10 
Mu’jizat dan 
Kejadian luarbiasa 
lainya 

Menganalisis peristiwa mu’jizat  10 

11 
Mu’jizat dan 
Kejadian luarbiasa 
lainya 

Mengidentifikasi hikmah adanya 
mukjizat, karamah, irhas, dan 
ma’unah 

11 

11 
Mu’jizat dan 
Kejadian luarbiasa 
lainya 

Mengidentifikasi merupakan 

fungsi dari mu’jizat 
11 

12 
Mu’jizat dan 
Kejadian luarbiasa 
lainya 

Mengidentifikasi pengertian 
mukjizat, karamah, irhas, dan 
ma’unah 

12 

13 

Menganalisis 
pengertian, dalil, 
contoh, dan 
dampak positif 
sifat ikhtiyar, 
tawakal, 
qana’ah, sabar 

MEMBIASAKAN 

AKHLAK 

TERPUJI 

(IKHTIAR, 

TAWAKAL,  

SABAR, SYUKUR, 

DAN QONA’AH)  

 

Mengidentifikasi pengertian 
ikhtiar, tawakal, , sabar, syukur 
dan qana’ah sesuai ketentuan 
Islam 

13 
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14 

dan syukur MEMBIASAKAN 

AKHLAK 

TERPUJI 

(IKHTIAR, 

TAWAKAL,  

SABAR, SYUKUR, 

DAN QONA’AH)  

 

Mengidentifikasi pengertian 
ikhtiar, tawakal, , sabar, syukur 
dan qana’ah sesuai ketentuan 
Islam 

14 

15 

MEMBIASAKAN 

AKHLAK 

TERPUJI 

(IKHTIAR, 

TAWAKAL,  

SABAR, SYUKUR, 

DAN QONA’AH)  

 

Mengidentifikasi dalil tentang 
ikhtiar, tawakal, , sabar, syukur dan 
qana’ah 

 

16 

MEMBIASAKAN 

AKHLAK 

TERPUJI 

(IKHTIAR, 

TAWAKAL,  

SABAR, SYUKUR, 

DAN QONA’AH)  

Mengidentifikasi dalil tentang 
ikhtiar, tawakal, , sabar, syukur dan 
qana’ah 

16 

17 

MEMBIASAKAN 

AKHLAK 

TERPUJI 

(IKHTIAR, 

TAWAKAL,  

SABAR, SYUKUR, 

DAN QONA’AH)  

Menganalisah contoh perilaku 
seseorang yang memiliki akhlaq 
terpuji ikhtiar, tawakal, , sabar, 
syukur dan qana’ah dalam 
kehidupa 

17 

18 

MEMBIASAKAN 

AKHLAK 

TERPUJI 

(IKHTIAR, 

TAWAKAL,  

SABAR, SYUKUR, 

DAN QONA’AH)  

Menganalisah contoh perilaku 
seseorang yang memiliki akhlaq 
terpuji ikhtiar, tawakal, , sabar, 
syukur dan qana’ah dalam 
kehidupa 

18 

19 

Memahami 
pengertian, dalil, 
contoh, dan 
dampak negatif 
sifat ananiah, 
putus asa, 
gadab, dan 
tamak 

MENGHINDARI 

AKHLAK TERCELA 

(ANANIYAH, 

PUTUS ASA, 

GHADAB, DAN 

TAMAK) 

Menganalisah pengertian perilaku 
tercela ananiah, putus asa, gadab, 
dan tamak sesuai ketentuan Islam 

19 

20 

MENGHINDARI 

AKHLAK TERCELA 

(ANANIYAH, 

PUTUS ASA, 

GHADAB, DAN 

TAMAK) 

Menganalisah pengertian perilaku 
tercela ananiah, putus asa, gadab, 
dan tamak sesuai ketentuan Islam 

20 

21 

MENGHINDARI 

AKHLAK TERCELA 

(ANANIYAH, 

PUTUS ASA, 

GHADAB, DAN 

TAMAK) 

Menganalisah 
contoh perilaku seseorang yang 
memiliki perilaku tercela ananiah, 
putus asa, gadab, dan tamak dalam 
kehidupan 

21 



 

Drs. Muhammad Ibrahim  
Akidh Akhlaq 8 

 

22 

MENGHINDARI 

AKHLAK TERCELA 

(ANANIYAH, 

PUTUS ASA, 

GHADAB, DAN 

TAMAK) 

 

Megidentifikasi 
dampak negatif memiliki perilaku 
tercela ananiah, putus asa, gadab, 
dan tamak 

22 

23 

Menerapkan 
adab kepada 
orang tua dan 
guru beserta 
dalilnya 

ADAB SEORANG 
MUSLIM TERHADAP 
GURU DAN ORANG 
TUA    

Mengidentifikasi pengertian 
adab kepada orang tua dan guru. 

23 

24 

ADAB SEORANG 
MUSLIM TERHADAP 
GURU DAN ORANG 
TUA    

mengidentifikasi dalil tentang adab 
kepada orang tua dan guru. 

24 

25 

ADAB SEORANG 
MUSLIM TERHADAP 
GURU DAN ORANG 
TUA    

Menganalisah contoh perilaku adab 
kepada orang tua dan guru 

25 

26 

ADAB SEORANG 
MUSLIM TERHADAP 
GURU DAN ORANG 
TUA    

Menganalisah contoh perilaku adab 
kepada orang tua dan guru 

26 

27 

Menganalisis 
kisahketeladanan 
Nabi Musa a.s 

KISAH 

KETELADANAN 

NABI MUSA AS  

Menganalisah Ketakutan Fir’aun 
akan kehilangan kekuasaannya 

27 

28 

KISAH 

KETELADANAN 

NABI MUSA AS  

Menganalisah contoh akhlakul 
karimah nabi Musa as alam 
berdakwah 

28 

29 

KISAH 

KETELADANAN 

NABI MUSA AS  

Mengidentifikasi contoh akhlakul 
karimah nabi Musa as 

29 

30 

KISAH 

KETELADANAN 

NABI MUSA AS  

Menganalisah contoh akhlakul 
karimah nabi Musa as 

30 
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KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR SOAL No. 
Soal 

3.1 Memahami fungsi sosial, 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks sederhana yang 

berkaitan dengan tema:   

  الساعة
yang melibatkan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi 

terkait waktu dengan 

memperhatikan susunan 

gramatikal   

 العدد الترتيبي

Mufrodat terkait  

 السَّاَعة ُ
 

Disajikan gambar jam, peserta didik dapat melengkapi kalimat 

berdasarkan gambar tersebut 

1 

Disajikan kalimat terkait materi jam, peserta didik dapat 

menentukan gambar yang sesuai dengan kalimat tersebut 

2 

Peserta didik dapat menentukan bilangan jam yang sesuai 

dengan bahasa Arab 

3 

Kata Tanya 

Terkait waktu 

Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan kata 

tanya yang tepat untuk jawaban tersedia 

4-5 

Mufrodat terkait 

 الساعة
Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat melengkapi 

kalimat tersebut dengan mufrodat yang tepat 

6-7 

3.2 Menganalisis gagasan dari 

teks naratif sederhana yang 

berkaitan dengan tema:  

 الساعة
dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal 

الترتيبي العدد  

Teks wacana terkait 

 الساعة

 
 

Peserta didik dapat menentukan jawaban tersirat dari teks dialog 

tersedia 

8 

Peserta didik dapat menentukan jawaban tersirat dari teks naratif 

sederhana 

9-10 

3.3  Memahami fungsi sosial, 

struktur teks dan unsur kebahasaan 

(bunyi, kata dan makna) dari 

teks naratif sederhana yang 

berkaitan dengan tema:  

 يومياتنا

Mufrodat terkait 

 يومياتنا
 

Disajikan gambar kegiatan, peserta didik dapat melengkapi 

kalimat berdasarkan gambar 

11 



 yang melibatkan tindak tutur 

berterima kasih dan meminta 

maaf dengan memperhatikan 

susunan gramatikal 

 االسمية  الجملة
3.4  Menganalisis gagasan dari 

teks naratif  sederhana yang 

berkaitan dengan tema:  

 يومياتنا
dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal 

 الجملة االسمية

teks wacana terkait  

 يومياتنا

 

 
 

Peserta didik dapat menerjemah kalimat yang telah ditentukan 

dari teks naratif sederhana  

12 

Peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat dari isi teks wacana 13 

Peserta didik dapat menentukan susunan gramatikal dalam teks 

naratif sederhana 

14 

3.3  Memahami fungsi sosial, 

struktur teks dan unsur kebahasaan 

(bunyi, kata dan makna) dari 

teks naratif sederhana yang 

berkaitan dengan tema:  

 يومياتنا
      yang melibatkan tindak tutur 

berterima kasih dan meminta 

maaf dengan memperhatikan 

susunan gramatikal 

 االسمية  الجملة
  

Susunan gramatikal  Peserta didik dapat mengubah susunan gramatikal dari kalimat 

yang tersedia 

15 

Merangkai kata 

menjadi kalimat 

Peserta didik dapat merangkai kata-kata menjadi kalimat 

sederhana 

16 

Mufrodat tentang 

 يومياتنا
 

Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat melengkapi 

kalimat tersebut dengan kosa kata yang tepat 

17 

Menyusun kalimat Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan kalimat yang 

sesuai dengan gambar 

18 

Mufrodat tentang 

 يومياتنا
 

Peserta didik dapat memilih gambar yang sesuai dengan kalimat 

tersedia 

19 

Menerjemah 

kalimat 

Peserta didik dapat menerjemah kalimat tersedia 20 

3.5  Memahami fungsi sosial, 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan 

Mufrodat tentang 

 هوايةال
 

Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat melengkapi 

kalimat tersebut dengan mufrodat yang tepat 

21-23 



makna) dari teks sederhana  yang 

berkaitan dengan tema:   

 هوايةال
     yang melibatkan tindak tutur 

membuat pilihan dan 

argumentasinya dengan 

memperhatikan susunan 

gramatikal 

  الجملة الفعلية
3.6  Menganalisis gagasan dari 

teks sederhana yang berkaitan 

dengan tema:  

 هوايةال
dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal 

 الفعلية الجملة

 
 

Menerjemah 

kalimat  

Disajikan teks bacaan, peserta didik dapat menerjemahkan 

kalimat yang telah ditentukan pada teks bacaan tersebut 

24 

Susunan gramatikal  Peserta didik dapat menentukan susunan gramatikal dalam teks 

naratif tersebut 

25 

Merangkai kalimat Peserta didik dapat merangkai kalimat-kalimat menjadi paragraf 

sederhana 

26 

Teks dialog Disajikan teks dialog, peserta didik dapat menjawab pertanyaan 

berdasarkan teks dialog 

27 

3.5  Memahami fungsi sosial, 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks sederhana  yang 

berkaitan dengan tema:   

 هوايةال
     yang melibatkan tindak tutur 

membuat pilihan dan 

argumentasinya dengan 

memperhatikan susunan 

gramatikal 

Mufrodat 

 هوايةال 
 

Peserta didik dapat menentukan mufrodat yang paling tepat 28-29 



 الجملة الفعلية
3.6  Menganalisis gagasan dari 

teks sederhana yang berkaitan 

dengan tema:  

 هوايةال
dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal 

 الفعلية الجملة
 

Tabel hobi Disajikan tabel tentang hobi, peserta didik dapat menjawab 

pertanyaan berdasarkan tabel 

30 

 



KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) BAHASA INGGRIS KELAS VIII 
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NO KEMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI INDIKATOR SOAL 

a b c d e 

1 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja, 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 
menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 

Peserta didik 
dapat merespon 
ungkapan 
meminta perhatian 
dengan tepat 

Teks lisan/tulis 
untuk menyatakan 
ungkapan 
Meminta 
perhatian 

Disajikan dialog mengenai 
meminta perhatian, 
peserta didik dapat 
merespon ungkapan 
meminta perhatian dengan 
tepat 

2 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja, 
meminta dan 

Peserta didik 
dapat menemukan 
informasi 
tersirat dari dialog 
tersebut 

Teks lisan/tulis 
untuk menyatakan 
ungkapan 
Meminta 
perhatian 

Disediakan dialog 
mengenai meminta 
perhatian, peserta didik 
dapat menemukan 
informasi 
tersirat dari dialog tersebut 



mengungkapkan 
pendapat, serta 
menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 

3 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja, 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 
menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 

Peserta didik 
dapat merespon 
ungkapan 
mengecek 
pemahaman 
dengan benar 

Teks lisan/tulis 
untuk menyatakan 
ungkapan 
mengecek 
pemahaman 

Disajikan dialog mengenai 
mengecek pemahaman, 
peserta didik dapat 
merespon ungkapan 
mengecek pemahaman 
dengan benar 

4 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja, 
meminta dan 
mengungkapkan 

Peserta didik 
dapat menemukan 
informasi tersirat 
dari dialog 
tersebut 

Teks lisan/tulis 
untuk menyatakan 
ungkapan 
mengecek 
pemahaman 

Di sediakan dialog 
mengenai mengecek 
pemahaman, peserta didik 
dapat menemukan 
informasi tersirat dari 
dialog tersebut. 



pendapat, serta 
menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 

5 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja, 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 
menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 

Peserta didik 
dapat merespon 
ungkapan 
menghargai 
kinerja dengan 
tepat 

Teks lisan/tulis 
untuk menyatakan 
ungkapan 
menghargai 
kinerja 

Disajikan sebuah 
percakapan mengenai 
menghargai kinerja, 
peserta didik dapat 
merespon 
ungkapan menghargai 
kinerja dengan tepat 

6 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja, 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 

Peserta didik 
dapat menentukan 
informasi tersirat 
dari percakapan 
tersebut 

Teks lisan/tulis 
untuk menyatakan 
ungkapan 
menghargai 
kinerja 

Disajikan sebuah 
percakapan mengenai 
menghargai kinerja, 
peserta didik dapat 
menentukan 
informasi tersirat dari 
percakapan tersebut 



menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 

7 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja, 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 
menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 

Peserta didik 
dapat menentukan 
informasi tersirat 
dari dialog 
tersebut 

Teks lisan/tulis 
untuk mnyatakan 
ungkapan 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat 

Disajikan sebuah dialog 
mengenai 
mengungkapkan 
pendapat, peserta didik 
dapat menentukan 
informasi tersirat dari 
dialog tersebut 

8 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja, 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 
menanggapinya, sesuai 

Peserta didik 
dapat menentukan 
gambaran umum 
dari dialog 
tersebut 

Teks lisan/tulis 
untuk mnyatakan 
ungkapan 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat 

Disajikan dialog mengenai 
mengungkapkan 
pendapat, peserta didik 
dapat menentukan 
gambaran umum dari 
dialog tersebut 
 
 
 
 



dengan konteks 
penggunaannya 

9 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi 
terkait kemampuan dan 
kemauan, melakukan 
suatu tindakan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan can, will) 

Peserta didik 
dapat menentukan 
respon ungkapan 
kemampuan (can) 
dengan benar 

Memberi dan 
meminta informasi 
terkait 
Kemampuan (can) 

Disajikan sebuah dialog 
rumpang, peserta didik 
dapat menentukan respon 
ungkapan 
kemampuan (can) dengan 
benar 

10 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi 
terkait kemampuan dan 
kemauan, melakukan 
suatu tindakan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan can, will) 

Peserta didik 
dapat memilih 
kalimat yang 
benar menurut 
teks 

Memberi dan 
meminta informasi 
terkait 
Kemampuan (can) 

Disajikan sebuat teks 
bacaan, peserta didik 
dapat memilih kalimat 
yang benar menurut teks 

11 Menerapkan fungsi Peserta didik Memberi dan Disajikan sebuat teks 



sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi 
terkait kemampuan dan 
kemauan, melakukan 
suatu tindakan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan can, will) 

dapat menentukan 
padanan kata 
yang benar 
menurut teks 

meminta informasi 
terkait 
Kemampuan (can) 

bacaan, peserta didik 
dapat menentukan 
padanan kata yang benar 
menurut teks 

12 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi 
terkait kemampuan dan 
kemauan, melakukan 
suatu tindakan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan can, will) 

Peserta didik 
dapat menentukan 
respon ungkapan 
kemauan 
(will) dengan 
benar 

Memberi dan 
meminta informasi 
terkait kemauan 
(will) 

Disajikan sebuah dialog 
rumpang, peserta didik 
dapat menentukan respon 
ungkapan kemauan 
(will) dengan benar 

13 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 

Peserta didik 
dapat menyusun 
menjadi kalimat 
yang benar 

Memberi dan 
meminta informasi 
terkait kemauan 
(will) 

Disediakan kata kata 
acak, peserta didik dapat 
menyusun menjadi kalimat 
yang benar tentang 



transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi 
terkait kemampuan dan 
kemauan, melakukan 
suatu tindakan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan can, will) 

tentang 
kemauan (will) 
tentang kemauan 
(will) 

kemauan (will) tentang 
kemauan (will) 

14 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
keharusan, larangan, 
dan himbauan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 

Peserta didik 
dapat 
menggunakan 
Modal Auxilary 
must atau should 
untuk 
memberi 
ungkapan 
keharusan 
melakukan 
sesuatu 

Memberi informasi 
terkait keharusan. 

Disediakan dialog, peserta 
didik dapat menggunakan 
Modal Auxilary must atau 
should untuk 
memberi ungkapan 
keharusan melakukan 
sesuatu 

14 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta 
informasi terkait 

Peserta didik 
dapat menjawab 
terkait 
keharusan/laranga
n/himbauan 
melakukan 
sesuatu 

Memberi informasi 
terkait keharusan. 

Disediakan sebuah 
peraturan sekolah, peserta 
didik dapat menjawab 
terkait 
keharusan/larangan/himba
uan melakukan sesuatu  



keharusan, larangan, 
dan himbauan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 

15 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
keharusan, larangan, 
dan himbauan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 

Peserta didik 
dapat menjawab 
terkait 
keharusan/laranga
n/himbauan 
melakukan 
sesuatu 

Meminta informasi 
terkait keharusan. 

Disediakan sebuah 
peraturan sekolah, peserta 
didik dapat menjawab 
terkait 
keharusan/larangan/himba
uan melakukan sesuatu 

16 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi 
terkait kemampuan dan 
kemauan, melakukan 
suatu tindakan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan can, will) 

Peserta didik 
dapat menentukan 
informasi tersirat 
dari dialog 
tersebut 

Memberi dan 
meminta informasi 
terkait 
Kemampuan (can) 

Disajikan sebuat dialog, 
peserta didik dapat 
menentukan 
informasi tersirat dari 
dialog tersebut 

17 Menerapkan fungsi  Memberi dan  



sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
keharusan, larangan, 
dan himbauan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 

meminta informasi 
terkait keharusan. 

18 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan  menyuruh, 
mengajak, meminta ijin, 
serta menanggapinya, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 

Peserta didik 
dapat menentukan 
pernyataan yang 
tepat sesuai 
gambar. 

Instruksi Disajikan sebuah teks 
bergambar yang berisi 
instruksi peserta didik 
dapat menentukan 
pernyataan yang tepat 
sesuai gambar. 

19 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan  menyuruh, 
mengajak, meminta ijin, 
serta menanggapinya, 
sesuai dengan konteks 

Peserta didik 
dapat menentukan 
pernyataan yang 
tepat sesuai 
perintah 

Memberi dan 
meminta informasi 
terkait keharusan/ 
larangan/himbaua
n 

Disajikan sebuah teks 
Instruksi peserta didik 
dapat menentukan 
pernyataan yang tepat 
sesuai perintah 



penggunaannya. 

20 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan  menyuruh, 
mengajak, meminta ijin, 
serta menanggapinya, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 

Peserta didik 
dapat menentukan 
pernyataan yang 
tepat sesuai 
perintah 

Memberi dan 
meminta informasi 
terkait keharusan/ 
larangan/himbaua
n 

Disajikan sebuah teks 
Instruksi peserta didik 
dapat menentukan 
pernyataan yang tepat 
sesuai perintah 

21 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan menyuruh, 
mengajak, meminta ijin, 
serta menanggapinya, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya 

Peserta didik 
dapat 
menyimpulkan 
maksud dari teks 
dialog terlampir 
dengan baik. 

Tindakan meminta 
ijin 

Disajikan teks dialog 
pendek dan sangat 
sederhana terkait tindakan 
meminta ijin sehingga 
peserta didik dapat 
menyimpulkan maksud 
dari teks dialog terlampir 
dengan baik. 

22 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan menyuruh, 
mengajak, meminta ijin, 
serta menanggapinya, 
sesuai dengan konteks 

Peserta didik 
dapat 
menganalisis 
ungkapan 
tindakan meminta 
ijin sesuai dengan 
dialog yang 
tercantum dengan 
tepat. 

Tindakan meminta 
ijin 

Disajikan dialog pendek 
terkait tindakan meminta 
ijin sehingga peserta didik 
dapat menganalisis 
ungkapan tindakan 
meminta ijin sesuai 
dengan dialog yang 
tercantum dengan tepat. 



penggunaannya 

23 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan  menyuruh, 
mengajak, meminta ijin, 
serta menanggapinya, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 

Peserta didik 
dapat menjawab 
pertanyaan terkait 
isi undangan 
dengan tepat. 

Teks undangan Disajikan teks undangan 
peserta didik dapat 
menjawab pertanyaan 
terkait isi undangan 
dengan tepat. 

24 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan  menyuruh, 
mengajak, meminta ijin, 
serta menanggapinya, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 

Peserta didik 
dapat menjawab 
pertanyaan terkait 
isi undangan 
dengan tepat. 

Teks undangan Disajikan teks undangan 
peserta didik dapat 
menjawab pertanyaan 
terkait isi undangan 
dengan tepat.. 

25 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja, 

Peserta didik 
dapat menemukan 
dan menyusun 
kembali kata yang 
benar dari kalimat 
tersebut 
 

Meminta, 
memberi dan 
menolak pendapat 

Disajikan sebuah dialog 
rumpang mengenai 
menungkapkan pendapat, 
peserta didik dapat 
menemukan dan 
menyusun kembali kata 
yang benar dari kalimat 
tersebut 



meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 
menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 

26 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja, 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 
menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 

Peserta didik 
dapat 
menemukan dan 
menyusun kembali 
kata yang benar 
dari kalimat 
tersebut 

Meminta, 
memberi dan 
menolak pendapat 

Disajikan sebuah gambar 
mengenai menungkapkan 
pendapat, peserta didik 
dapat 
menemukan dan 
menyusun kembali kata 
yang benar dari kalimat 
tersebut 

27 Membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
beberapa teks khusus 
dalam bentuk greeting 
cards, dengan memberi 
dan meminta informasi 
terkait dengan hari-hari 
spesial, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 

Peserta didik 
dapat 
menganalisis kata 
ganti yang 
dimaksud dengan 
tepat. 

Teks khusus 
dalam bentuk 
greeting cards, 
terkait dengan 
hari-hari special 

Disajikan teks sederhana 
terkait kartu ucapan 
(greeting cards) sehingga 
peserta didik dapat 
menganalisis kata ganti 
yang dimaksud dengan 
tepat. 



28 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi 
terkait keberadaan 
orang, benda, binatang, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan there 
is/are) 

Peserta didik 
dapat 
mengaplikasikan 
penggunaan 
preposisi waktu 
dengan tepat 
sesuai konteks 

Teks tulis yang 
melibatkan 
tindakan memberi 
dan meminta 
informasi terkait 
keberadaan 
benda. 

Disajikan pernyataan 
sederhana terkait 
penggunaan preposisi 
waktu (at, in, on) sehingga 
peserta didik dapat 
mengaplikasikan 
penggunaan preposisi 
waktu dengan tepat sesuai 
konteks 

29 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi 
terkait keberadaan 
orang, benda, binatang, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan there 
is/are) 

Peserta didik 
dapat 
menganalisa satu 
pernyataan yang 
tepat berdasarkan 
gambar yang telah 
disediakan 

Teks tulis yang 
melibatkan 
tindakan memberi 
dan meminta 
informasi terkait 
keberadaan 
benda. 

Disajikan beberapa 
pernyataan yang salah 
terkait  penggunaan there 
is/there are disertai 
gambar sehingga peserta 
didik dapat menganalisa 
satu pernyataan yang 
tepat berdasarkan gambar 
yang telah disediakan 

30 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 

Peserta didik 
dapat 
mengaplikasikan 

Teks tulis yang 
melibatkan 
tindakan memberi 

Disajikan pernyataan 
sederhana terkait 
penggunaan quantifier dan 



teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi 
terkait keberadaan 
orang, benda, binatang, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan there 
is/are) 
 

penggunaan 
quantifier dan 
preposisi tempat 
(in, at) dengan 
tepat sesuai 
konteks 

dan meminta 
informasi terkait 
keberadaan 
orang. 

preposisi tempat (in, at) 
sehingga peserta didik 
dapat mengaplikasikan 
penggunaan quantifier dan 
preposisi tempat (in, at) 
dengan tepat sesuai 
konteks 

 



 

 

 

 

 

     

Indikator Soal No.  

soal 

Disajikan kutipan teks berita, siswa menentukan unsur beritanya 1 

Disajikan kutipan teks berita, siswa mementukan strukturnya 2 

Disajikan kutipan teks berita, siswa menentukan kaidah kebahsaan teks  berita 3 

Disajikan kutipan teks berita, siswa menentukan simpulan teks tersebut 4 

Disajikan kutipan teks berita dengan tema tertentu, siswa menentukan teks berita yang sesuai 5 

Disajikan 5 kalimat acak, Siswa menentukan urutan kalimat  teks berita  6 

Disajikan teks iklan, siswa menentukan informasinya  7 

Disajikan teks iklan, siswa menentukan ciri bahasa pada bagian yang ditunjuk. 8 

Disajikan teks iklan, siswa menentukan jenisnya 9 

Disajikan table, siswa menentukan perbedaan unsur teks iklan, slogan, dan poster 10 

Disajikan sebuah slogan, siswa menentukan simpulannya 11 

Disajikan sebuah tema, siswa menentukan gambar poster yang sesuai dengan tema 12 

Disajikan kutipan teks eksposisi, siswa menentukan kalimat yang menunjukkan pendapat penulis 13 

Disajikan sebuah kutipan teks eksposisi, siswa menentukan bagian strukturnya 14 

Disajikan kutipan teks eksposisi, siswa menentukan kata rujukan  dalam teks  15 

Disajikan kutipan teks eksposisi, siswa menentukan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat 

utama 

16 

Disajikan kutipan teks eksposisi, siswa menentukan simpulan teks 17 

Disajikan 4 kalimat acak. siswa dapat menyusun kalimat secara urut dan efektif 18 

Disajikan kutipan puisi, siswa menentukan ciri umum puisi 19 

Disajikan kutipan puisi, siswa menentukan unsur pembangun puisi 20 

Disajikan kutipan puisi, siswa menentukan majas yang terkandung di dalamnya 21 

Disajikan kutipan puisi, siswa menentukan makna konotasi teks 22 

Disajikan kutipan puisi, siswa menentukan lambang yang terdapat dalam teks dan maknanya 23 

Disajikan sebuah tema, siswa menentukan kutipan puisi yang sesuai dengan tema 24. 

Disajikan kutipan teks eksplanasi, siswa menentukan topiknya  25 

Disajikan kutipan teks eksplanasi, siswa menentukan bagian strukturnya 26 

Disajikan kutipan teks eksplanasi, siswa menentukan jenis fenomena (alam, sosial, budaya) 27 

Disajikan kutipan teks eksplanasi, siswa menentukan konjungsi kronologis yang sesuai 28 

Disajikan kutipan teks eksplanasi, siswa menentukan kata rujukan dan hal yang dirujuk dalam 

teks 

29 

Disajikan gambar, siswa menentukan teks eksplanasi yang sesuai 30 
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KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR SEMETER (PAS) GANJIL 
MTs N 1 KOTA MALANG 

TAHUN AJARAN 2020/2021 
 
Mata Pelajaran : Fikih Alokasi Waktu : 60 Menit 
Kelas : VII (Delapan) Jumlah Soal : 30 Butir Soal 
Kurikulum : K13  Bentuk Soal : Pilihan ganda 
 Sumber :  Buku Fikih Kemenag Revisi 2020 

NO Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi 

1 Menjelaskan ketentuan sujud sahwi, syukur dan 

tilawah  

 

Menjelaskan jumlah sujud dalam sujud sahwi, syukur dan Tilawah Sujud sahwi, Syukur menurut 

Istilah 

2  Menjelaskan pengertian  syukur  Pengertian Sujud sahwi, 

Syukur menurut Istilah 

3  Menjelaskan sebab-sebab sujud syukur Sebab-sebab dilakukannya 

sujud syukur 

4  Mengidentifikasi sebab-sebab sujud tilawah sebab-sebab sujud tilawah 

5  Menentukan sebab melakukan sujud syukur Sujud Syukur 

6 Menjelaskan ketentuan zakat fitrah dan zakat maal Menentukan syarat  zakat fitrah syarat wajib zakat Fitrah 

7  Menentukan syarat wajib zakat fitrah  Zakat Fitrah 

8  Menentukan waktu mengeluarkan zakat Fitrah waktu mengeluarkan zakat 

Fitrah 

9  Menjelaskan ukuran zakat Fitrah ukuran zakat Fitrah 

10  Menjelaskan pengertian maal   pengertian maal  dan dalilnya 

 
 
 



11  Menentukan syarat wajib zakat maal  
 

syarat wajib zakat maal  

 

12  Menjelaskan waktu mengeluarkan zakat maal waktu mengeluarkan zakat 

maal 

13  Menentukan hitungan zakat harta yang wajib dikeluarkan  (pertanian, 

Emas, maadin) 
 

Menghitung zakat harta yang 

wajib dikeluarkan  

(pertanian, Emas, maadin) 

 

14  Menjelaskan orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat Fitrah 
 

orang yang berhak menerima 

(mustahiq) zakat Fitrah 

 

15  Menentukan macam-macam harta yang wajib dizakati macam-macam harta yang 

wajib dizakati 

16  Menentukan harta yang wajib dizakati  

17  Menjelaskan syarat harta yang wajib dizakati syarat harta yang wajib 

dizakati 

18 Menjelaskan  ketentuan puasa 

 

Menjelaskan cara menentukan awal puasa Cara menentukan awal puasa 

19  Menjelaskan syarat wajib puasa Ketentuan  puasa 

20  Menentukan rukun puasa Rukun puasa 

21  Memilih amalan sunnah waktu puasa amalan  yang di sunnahkan 

waktu berpuasa 

22  Memilih amalan sunnah waktu puasa  

23  Menentukan salah satu hal yang makruh bagi orang yang berpuasa Hal-hal yang makruh pada 

waktu berpuasa 

24  Mengidentifikasi amalan makruh pada saat berpuasa  

25 Menjelaskan macam-macam puasa   Menentukan pengertian puasa nadzar Puasa Nadzar 

26  Menjukkan sebab puasa nadzar Sebab terjadinya puasa 

nadzar 

27  Menjelaskan waktu puasa sunnah Puasa hari-hari putih 

28  Menentukan waktu pelaksanaan puasa sunah Puasa Arafah 



29  Menjelaskan kaffarat bagi orang yang tidak berpuasa Kaffarat bagi orang yang 

tidak berpuasa Ramadhan dan 

dalilnya 

30  Mengidentifikasi hari-hari yang diharamkan berpuasa Hari-hari yang diharamkan 

dan dimakruhkan berpuasa 

Malang,19 November 2020 

Guru, 

 

 

 

Andik Bambang, M.Pd.I 

NIP. 197810012009011009 



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

TAHUN AJARAN 2020/2021 
 
 
Mata Pelajaran         : IPA 
Kelas : VIII (Delapan )  

Kompetensi Dasar Indikator Materi 
No. 

Soal 
Menganalisis gerak pada makhluk 

hidup, sistem gerak pada manusia, dan 

upaya menjaga kesehatan sistem gerak 

Menganalisis gerak pada 
tumbuhan 

Gerak pada 
Makhluk Hidup 

1 

Menganalisis gerak hewan di 
air 

Gerak Hewan 2 

Menyimpulkan jenis 
persendian 

Sistem gerak 
pada manusia 

3 

Menganalisis gerak lurus, pengaruh 

gaya terhadap gerak berdasarkan 

Hukum Newton, dan penerapannya 

pada gerak benda dan gerak makhluk 

hidup 

Menganalisis gerak lurus 
berdasarkan tabel hubungan 
jarak tempuh dan waktu 

Gerak lurus 4 

Menganalisis pengaruh gaya 
berdasarkan hukum Newton 

Hukum Newton 5 

Menjelaskan konsep usaha, pesawat 

sederhana, dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari termasuk kerja 

otot pada struktur rangka manusia 

Menentukan salah satu 
besaran dari Usaha (W = Fs) 

Usaha 6 

Menentukan salah satu 
besaran dari tuas (B×lB = 
K×lK) 

Prinsip Pesawat 
Sederhana 
(Tuas) 

7 

Menentukan jenis katrol 
berdasarkan keuntungan 
mekanisnya 

Katrol  8 

Siswa dapat menentukan 

salah satu besaran bidang 

miring (B×h = K×s) 

Bidang miring 9 

Menyebutkan jenis tuas Jenis tuas 10 

Menganalisis keterkaitan struktur 

jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta 

teknologi yang terinspirasi oleh 

struktur tumbuhan 

Menyebutkan nama dan 
fungsi struktur jaringan pada 
tumbuhan 

Struktur dan 
Fungsi Jaringan 
Tumbuhan 

11 

Menyebutkan struktur 
jaringan pada tumbuhan 

12 

Menganalisis nama dan 
fungsi jaringan pada daun 

13 

Menganalisis tujuan 
percobaan fotosintesis 

14 

Menganalisis sistem pencernaan pada 

manusia dan memahami gangguan yang 

berhubungan dengan sistem 

pencernaan, serta upaya menjaga 

kesehatan sistem pencernaan 

Menjelaskan fungsi organ 
pencernaan 

Sistem 
Pencernaan 
Manusia 

15 
16 

Menyebutkan organ yang 
membentuk sistem 
pencernaan 

17 

Menyebutkan organ 
pencernaan yang 
menghasilkan enzim 

18 



Mengidentifikasikan kelainan 
atau penyakit sistem 
pencernaan berdasarkan 
gejala-gejala penyakit yang 
ditimbulkannya 

19 

Menjelaskan berbagai zat aditif dalam 

makanan dan minuman, zat adiktif, 

serta dampaknya terhadap kesehatan 

Menjelaskan berbagai zat 
aditif dalam makanan dan 
minuman 

Zat Aditif dan 
Adiktif 

20 

Menjelaskan dampak bagi 
pengguna zat adiktif  

21 

Menganalisis sistem peredaran darah 

pada manusia dan memahami gangguan 

pada sistem peredaran darah, serta 

upaya menjaga kesehatan sistem 

peredaran darah 

Menjelaskan perbedaan 
pembuluh darah 

Sistem 
peredaran 
darah manusia 

22 

Menjelaskan proses 
peredaran darah 

23 

Menyebutkan komponen 
darah berdasarkan fungsinya 

24 

Mengidentifikasikan jenis 
gangguan pada sistem 
peredaran darah 

25 

 



KISI-KISI PAS IPS KELAS 8 SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 

1 3.1 Memahami konsep ruang (lokasi, 
distribusi, potensi, iklim, bentuk muka 
bumi, geologis, flora, dan fauna) dan 
interaksi antarruang di Indonesia 
serta pengaruhnya  terhadap  
kehidupan manusia dalam aspek 
ekonomi, sosial, budaya, dan 
pendidikan 

Letak negara ASEAN Disajikan beberapa nama negara ASEAN, siswa bisa menyebutkan negara berdasar 
letaknya  

2 
Mengenal negara ASEAN Disajikan ilustrasi , siswa mampu menyebutkan negara ASEAN berdasar ilustrasi 

yang ada 

3 
Karakteristik negara ASEAN Disajikan gambar dan keterangan gambar, siswa mampu mengisi kalimat yang 

rumpang tentang karakteristik negara ASEAN 

4. 
Sumber perekonomian  Disajikan peta ASEAN , siswa mampu menyebutkan sumber perekonomian negara 

yang ditunjuk 

5. 
Kerjasama antar negara ASEAN Disajikan data, siswa dapat menyebutkan faktor pendorong kerjasama antar negara 

ASEAN berdasar data tersebut 

6 
Kerjasama antar negara ASEAN Disajikan keterangan organisasi ASEAN, siswa dapat menyebutkan kerjasama 

ASEAN 

7.  
Perubahan ruang negara ASEAN Disajikan dua gambar perubahan ruang, siswa dapat menganalisa  perbedaan 

penyebab perubahan ruang  

8 Kerjasama antar negara ASEAN Disajikan contoh, siswa dapat menyebutkan contoh kerjasama antar negara ASEAN  

9 
Perubahan ruang karena faktor 
alam (geologis) 

Disajikan pernyataan, siswa dapat menunjukkan ciri-ciri letak geologis ASEAN 

10 
Dampak Interaksi antarnegara 
ASEAN 

Disajikan pernyataan , siswa dapat menunjukkan dampak positif interaksi antar 
negara ASEAN karena faktor alam 

11 Perubahan ruang akibat teknologi Disajikan pernyataan, siswa mampu menyebutkan manfaat dari teknologi transportasi 

12 
Dampak perubahan teknologi 
komunikasi 

Disajikan dua gambar, peserta didik mampu menganalisa dampak negative 
perubahan teknologi komunikasi 

13 
Dampak perkembangan teknologi 
komunikasi dan transportasi 

Disajikan akibat perubahan teknologi  dalam berbagai bidang , siswa mampu 
menunjukkan dampak negative bidang tertentu akibat perkembangan teknologi 
komunikasi dan transportasi 

14 
Perubahan ruang akibat 
perkembangan teknologi 
transportasi 

Disajikan bagan, peserta didik mampu menganalisa solusi yang tepat menanggulangi 
dampak negative perubahan teknologi transportasi 

15 Konversi lahan  Siswa mampu menyebutkan negara ASEAN yang melakukan konversi lahan 

16 
Konversi lahan pertanian menjadi 
pemukiman 

Siswa dapat menyebutkan faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi 
pemukiman 



17 

3.2 Menganalisis pengaruh interaksi 
sosial dalam ruang yang berbeda 
terhadap kehidupan sosial dan 
budaya serta pengembangan 
kehidupan kebangsaan. 

Bentuk mobilitas sosial Disajikan pernyataan, siswa mampu menunjukkan bentuk mobilitas sosial  

18 
Saluran mobilitas sosial Disajikan contoh kasus, siswa dapat menganalisa saluran mobilitas sosial yang 

digunakan 

19 
Faktor penghambat mobilitas 
sosial 

Disajikan ilustrasi, siswa dapat menganalisa penghambat mobilitas sosial sesuai 
dengan ilustrasi yang diberikan 

20 
Dampak mobilitas sosial Disajikan ilustrasi, siswa dapat menganalisa dampak mobilitas sosial sesuai dengan 

ilustrasi yang diberikan 

21 Faktor-faktor pluralitas Indonesia Disajikan tabel, siswa menganalisa faktor penyebab pluralitas Indonesia 

22 Sikap menghadapi pluralitas Siswa mampu menganalisa sikap yang tepat menghadapi pluralitas  

23 
Peran dan fungsi keragaman 
budaya bagi pembangunan 
nasional 

Disajikan pernyataan, siswa mampu menganalisa peran dan fungsi keragaman 
budaya bagi pembangunan nasional 

24 Pengertian konflik Siswa mampu menunjukkan pernyataan yang tidak sesuai dengan pengertian konflik 

25 
Faktor penyebab konflik Disajikan ilustrasi, siswa mampu menganalisa faktor penyebab konflik berdasar 

ilustrasi yang diberikan 

26 Jenis konflik  Siswa mampu mengidentifikasi jenis konflik  

27 Penyeleseian konflik Disajikan contoh konflik, siswa dapat menganalisa metode penyeleseian konflik  

28 Pengertian Integrasi sosial Siswa mampu mengidentifikasi pengertian integrasi sosial dari penyataan yang ada 

29 Bentuk integrasi sosial Siswa mampu menunjukkan bentuk integrasi sosil berdasar contoh yang ada 

30 
Faktor pendorong Integrasi sosial Disajikan beberapa faktor integrasi sosial, siswa mampu mengidentifikasi faktor 

pendorong integrasi sosial 

 



KISI-KISI PAS KIR KELAS 8 TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 

1.  Memahami karakteristik ilmiah, 
ciri-ciri, jenis-jenis metode dan 
instrument penelitian serta 
tahapan pada penelitian kualitatif 

Pengertian penelitian kualitatif Peserta didik mampu menyebutkan pengertian penelitian kualitatif 

2.  
Ciri penelitian kualitatif Disajikan pernyataan , peserta didik mampu menyebutkan ciri penelitian 

kualitatif 

3.  
Alasan melakukan penelitian 
kualitatif 

Disajikan pernyataan, peserta didik mampu menyebutkan alasan peneliti 
menggunakan penelitian kualitatif 

4.  
Ciri penelitian kualitatif Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri 

penelitian kualitatif 

5.  
Judul penelitian kualitatif Disajikan pernyataan, peserta didik mampu mengidentifikasi judul 

penelitian kualitatif 

6.  
Perbedaan penelitian kualitatif dan 
kuantitatif 

Peserta didik mampu menunjukkan perbedaan penelitian kualitatif dan 
kuantitatif 

7.  
Persamaan penelitian kualitatif dan 
kuantitatif 

Disajikan pernyataan, peserta didik mampu menunjukkan persamaan 
penelitian kualitatif dan kuantitatif 

8.  
Metode penelitian kualitatif Disajikan ilustrasi, peserta didik mampu menentukan metode kualitatif yang 

digunakan berdasar ilustrasi 

9.  
metode kualitatif  Disajikan jenis metode penelitian, peserta didik mampu menunjukkan yang 

termasuk jenis metode kualitatif  

10.  
metode penelitian kualitatif  dengan 
contoh konkrit 

Diberikan ilustrasi, peserta didik mampu mengidentifikasi metode penelitian 
kualitatif  berdasar ilustrasi 

11.  
Tahap penelitian kualitatif Disajikan ilustrasi, peserta didik mampu menentukan tahap penelitian 

kualitatif berdasar ilustrasi 

12.  
Tehnik pengumpulan data penelitian 
kualitatif 

Peserta didik mampu menunjukkan Tehnik pengumpulan data penelitian 
kualitatif 

13.  
Pengertian wawancara  Disajikan pengertian, peserta didik  mampu memahami pengertian 

wawancara 

14.  
Cara perekaman data pada 
wawancara 

Peserta didik mampu menyebutkan cara perekaman data pada wawancara 

15.  
Bagian hasil wawancara Disajikan cuplikan data, peserta didik mampu mengetahui bagian hasil 

wawancara dari cuplikan data tersebut 



16.  
Laporan wawancara Disajikan deskripsi singkat laporan wawancara, peserta didik mampu 

mengevaluasi laporan wawancara 

17.  Sikap pewawancara Peserta disik mampu menentukan sikap pewawancara 

18.  
Keuntungan wawancara disajikan pernyataan, peserta didik mampu menentukan keuntungan dalam 

menggunakan wawancara sebagai tehnik pengumpulan data 

19.  
Jenis wawancara Peserta didik mampu menentukan jenis wawancara sesuai keterangan 

yang ada 

20.  
Permasalahan saat wawancara Disajikan ilustrasi , peserta didik mampu menentukan masalah  saat 

wawancara dalam ilustrasi 

21.  
Pedoman wawancara Disajikan pernyataan, peserta didik mampu menentukan alasan 

menggunakan pedoman wawancara 

22.  
Verivikasi data hasil wawancara Disajikan data wawancara, peserta didik mampu menentukan  verivikasi 

data yang dilakukan 

23.  
Indikator pertanyaan dalam 
wawancara 

Peserta didik mampu menentukan indikator pertanyaan wawancara 

24.  Tahapan penelitian kualitatif Peserta didik menunjukkan tahapan penelitan kualitatif 

25.  Analisis data kualitatif Disajikan pernyataan, peserta didik mampu menunjukkan hal terkait 
penelitian kualitatif 

26.  Data kualitatif Disajikan pernyataan, peserta didik mampu menentukan data kualitatif 

27.  Data kualitatif Disajikan contoh data penelitian, peserta didik mampu menentukan contoh 
data kualitatif 

28.  
Bagian laporan penelitian kualitatif Disajikan ilustrasi , peserta didik mampu menentukan bagian laporan 

penelitian berdasar ilustrasi 

29.  Bagian laporan penelitian kualitatif Disajikan keterangan, peserta didik mampu menentukan bagian laporan 
penelitian kualitatif 

30.  
Bagian laporan penelitian kualitatif 
 
 

Peserta didik mampu menyusun bagian laporan penelitian kualitatif  

 



KISI-KISI PAS GANJIL TAHUN 2020/2021 

MATEMATIKA KELAS 8 

MTsN 1 KOTA MALANG 

NO 

SOAL 
MATERI INDIKATOR SOAL 

1 Pola 

Bilangan 

Menentukan suku selanjutnya dari barisan bilangan 

2 Menentukan suku selanjutnya dari barisan bilangan 

3 Menentukan suku selanjutnya dari barisan bilangan 

4 Menentukan pola ke-n dari suatu pola konfigurasi objek 

5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan 

6 Koordinat 

Kartesius 

Menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu-x dan sumbu-y 

7 Menentukan koordinat relatif suatu titik terhadap suatu titik acuan (𝑎, 𝑏) 

8 Menentukan letak suatu titik pada bidang kartesius 

9 Menentukan hubungan suatu garis terhadap sumbu-x dan sumbu-y 

10 Menentukan koordinat relatif suatu titik terhadap suatu titik acuan (𝑎, 𝑏) 

11 Relasi dan 

Fungsi 

Menyebutkan contoh fungsi atau pemetaan 

12 Menentukan nilai suatu fungsi 

13 Menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu fungsi 

14 Menentukan range suatu fungsi 

15 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemetaan 

16 Persamaan 

Garis Lurus 

Menentukan gradien suatu garis 

17 Menentukan gradien suatu garis 

18 Menentukan persamaan suatu garis 

19 Menentukan persamaan suatu garis 

20 Menentukan persamaan suatu garis dengan sifat-sifat kedudukan dua garis 

21 Sistem 

Persamaan 

Linear Dua 

Variabel 

Menentukan selesaian dari SPLDV 

22 Menentukan selesaian dari SPLDV dan menentukan nilai suatu variabel 

23 Menyelesaikan masalah SPLDV 

24 Menyelesaikan masalah SPLDV 

25 Menyelesaikan masalah SPLDV 

 



PAS GANJIL 2020/2021 

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

TAHUN AJARAN 2020/2021 
 
Mata Pelajaran : PENJASORKES Alokasi Waktu : 60 Menit 
Kelas : VIII (Delapan) Jumlah Soal : 30 Butir Soal 
Kurikulum : K13 (revisi) Bentuk Soal : Pilihan ganda 
 Sumber :  Buku PENJASKES Kemendikbud 

Revisi 2018 

No Kompetensi Dasar Indikator Materi Indikator Soal 
Nilai 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

1 Memahami variasi 
gerak spesifik dalam 
berbagai permainan 
bola besar sederhana 
dan atau tradisional.   

Memahami konsep permainan bola besar 
dengan permainan sepakbola.  

Sepakbola Menjelaskan definisi permainan sepakbola. 3 Mudah 

2 
Memahami variasi gerak spesifik 
menggiring dan menendang bola. 

Menentukan jenis gerak spesifik dalam 
permainan sepakbola. 

3 Sedang 

3 
Memahami variasi gerak spesifik 
menendang dan menghentikan bola. 

Menentukan sikap kaki pada saat melakukan 
gerakan menendang atau mengumpan. 

4 Sedang 

4 
Memahami variasi 
gerak spesifik dalam 
berbagai permainan 
bola besar sederhana 
dan atau tradisional.   

Memahami variasi gerak spesifik 
menendang dan menghentikan bola. 

Sepakbola Merekonstruksi tahapan gerak spesifik 
menendang bola menggunakan kaki bagian 
dalam. 

4 Sulit 

5 
Memahami variasi gerak spesifik 
menendang dan menghentikan bola. 

Disajikan gambar, kemudian menganalisis jenis 
variasi gerak spesifik menghentikan bola. 

3 Sedang 

6 
Memahami variasi 
gerak spesifik dalam 
berbagai permainan 
bola besar sederhana 
dan atau tradisional.   

Memahami variasi gerak spesifik 
menendang dan menghentikan bola. 

Sepakbola Menjelaskan tujuan dan manfaat dari gerak 
spesifik menghentikan bola dalam sepakbola. 

3 Mudah 

7 
Memahami variasi gerak spesifik dalam 
permainan sepakbola. 

Menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam 
gerak spesifik sepakbola untuk diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari. 

3 Sedang 

8 
Memahami konsep permainan bola besar 
dengan bolabasket. 

Bolabasket Menjelaskan definisi permainan bolabasket. 3 Mudah 

9 
Memahami variasi gerak spesifik 
permainan bolabasket. 

Mengidentifikasikan gerak spesifik dalam 
permainan bolabasket. 

3 Mudah 

10 
Memahami variasi gerak spesifik 
mengumpan pada permainan bolabasket. 

Menentukan jenis gerak mengumpan dalam 
permainan bolabasket. 

3 Mudah 



PAS GANJIL 2020/2021 

11 
Memahami variasi gerak spesifik 
melempar dan menangkap bolabasket. 

Menggambarkan cara melakukan gerak spesifik 
melempar atau mengumpan dalam permainan 
bolabasket. 

4 Sedang 

12 
Memahami variasi 
gerak spesifik dalam 
berbagai permainan 
bola kecil sederhana 
dan atau tradisional. 
*) 

Memahami sejarah permainan 
bulutangkis. 

Bulutangkis Mengidentifikasikan sikap tubuh saat melakukan 
gerak spesifik servis panjang pada permainan 
bulutangkis. 

3 Mudah 

13 
Memahami variasi gerak spesifik 
memegang raket permainan bulutangkis. 

Menentukan jenis pegangan raket dalam 
bermain bulutangkis. 

3 Mudah  

14 
Disajikan gambar cara memegang raket, 
menganalisis gambar cara memegang raket 
bulutangkis. 

3 Sedang 

15 
Memahami variasi gerak spesifik 
pukulan servis bermain bulutangkis. 

Mengkategorikan jenis pukulan servis dalam 
permainan bulutangkis. 

4 Sulit 

16 
Memahami variasi gerak spesifik 
pukulan servis bulutangkis. 

Menyebutkan jenis-jenis pukulan servis dalam 
permainan bulutangkis. 

3 Mudah 

17 
Memahami variasi gerak spesifik 
pukulan servis panjang dan pendek 
permainan bulutangkis. 

Disajikan gambar, menganalisis jenis pukulan 
servis permainan bulutangkis. 

4 Sedang 

18 
Memahami variasi 
gerak spesifik jalan, 
lari, lompat, dan 
lempar dalam 
berbagai permainan 
sederhana dan atau 
tradisional. *) 

Memahami konsep variasi gerak spesifik 
lempar dalam permainan sederhana. 

Tolak 
peluru 

Memahami konsep permainan olahraga tolak 
peluru. 

3 Mudah 

19 
Menganalisis gerak spesifik mulai pada tahap 
persiapan, awalan, tolakan dan akhiran pada 
olahraga tolak peluru gaya membelakangi. 

4 Sedang 

20 
Memahami jenis-jenis gaya pada 
olahraga tolak peluru. 

Menyebutkan jenis-jenis gaya olahraga tolak 
peluru. 

3 Sedang 

21 
Memahami variasi gerak spesifik 
memegang peluru dengan awalan 
menolak peluru. 

Menentukan gerak spesifik memegang peluru 
awalan dengan benar. 

4 Sedang 

22 
Memahami variasi 
gerak spesifik jalan, 

Memahami variasi gerak spesifik 
tahapan lompat jauh. 

Lompat 
jauh 

Menentukan jenis-jenis gaya dalam olahraga 
lompat jauh. 

3 Mudah 



PAS GANJIL 2020/2021 

23 

lari, lompat, dan 
lempar dalam 
berbagai permainan 
sederhana dan atau 
tradisional. *) 

Memahami variasi gerak spesifik 
tahapan lompat jauh. 

Menganalisis gerak spesifik fase tolakan pada 
olahraga lompat jauh. 

4 Sulit 

24 
Memahami konsep 
latihan peningkatan 
derajat kebugaran 
jasmani yang terkait 
dengan keterampilan 
(kecepatan, 
kelincahan, 
keseimbangan, dan 
koordinasi) serta 
pengukuran hasilnya 

Memahami konsep kebugaran jasmani. Kebugaran 
jasmani 

Mengkonsepkan derajat kebugaran jasmani 
pada seseorang. 

3 Sedang 

25 
Memahami konsep komponen-
komponen kebugaran jasmani. 

Mengklasifikasikan komponen-komponen 
peningkata derajat kebugaran jasmani. 

3 mudah  

26 
Kebugaran 
jasmani 

Menyimpulkan uraian konsep salah satu 
komponen kebugaran jasmani. 

4 Sedang 

27 

Mengurutkan gerakan komponen kebugaran 
jasmani yang berkaitan dengan kekuatan otot 
punggung. 

4 Sedang 

28 
Memahami konsep 
latihan peningkatan 
derajat kebugaran 
jasmani yang terkait 
dengan keterampilan 
(kecepatan, 
kelincahan, 
keseimbangan, dan 
koordinasi) serta 
pengukuran hasilnya 

Memahami konsep komponen latihan 
peningkatan kebugaran jasmani. 

Kebugaran 
jasmani 

Menyeleksi komponen-komponen kebugaran 
jasmani yang berkaitan dengan. 

3 Sedang 

29 
Memahami konsep kebugaran jasmani. Mendiagnosis tujuan konsep kebugaran jasmani 

pada seseorang. 
3 Sedang 

30 

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat kebugaran jasmani. 

3 Mudah 

 



CONTOH 

 

KISI-KISI UMUM PENILAIAN AKHIR SEMETER (PAS) GANJIL 

MTs N 1 KOTA MALANG 

TAHUN AJARAN 2020/2021 

 

Mata Pelajaran : PPKn                                                               Alokasi Waktu : 60 Menit 

Kelas                  : VIII (Delapan)                                                 Jumlah Soal     : 30 Butir Soal 

Kurikulum         : K13 (revisi)                                                     Bentuk Soal     : Pilihan ganda 

                                                                                                        Sumber : Buku PPKn Kemendikbud 

                                                                                                                                   Revisi 2018 

 



CONTOH 

 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 
Tingkat 

Kesulitan 

1 

3.1 Menelaah pancasila sebagai 

dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa 

Pancasila sebagai 

Dasar negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

Peserta didik dapat 

menunjukkan 

lambang pancasila 

C1 

Mudah 

2 

3.1 Menelaah pancasila sebagai 

dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa 

Pancasila sebagai 

Dasar negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

Peserta didik dapat 

menjabarkan 

kedudukan pancasila  

C2  

Sedang 

3 

3.1 Menelaah pancasila sebagai 

dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa 

Pancasila sebagai 

Dasar negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

Peserta didik dapat 

merinci kedudukan 

pancasila  

C2 

Sedang 

4 

3.1 Menelaah pancasila sebagai 

dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa 

Pancasila sebagai 

Dasar negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

Peserta didik dapat 

menjabarkan peran 

pancasila  

C2 

Sedang 

5 

3.1 Menelaah pancasila sebagai 

dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa 

Pancasila sebagai 

Dasar negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

Peserta didik dapat 

menyebutkan 

landasan hukum 

pancasila  

C1 

Mudah 

6 

3.1 Menelaah pancasila sebagai 

dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa 

Arti penting 

pancasila sebagai 

dasar negara 

Peserta didik dapat 

menjelaskan arti 

penting pancasila  

C1 

Mudah 

7 

3.1 Menelaah pancasila sebagai 

dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa 

Nilai-nilai 

pancasila sebagai 

dasar negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

Peserta didik dapat 

menjabarkan 

penerapan sikap 

yang sesuai dengan 

pancasila  

C2 

Sedang 

8 

3.1 Menelaah pancasila sebagai 

dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa 

Nilai-nilai 

pancasila sebagai 

dasar negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

Peserta didik dapat 

menguraikan 

realisasi dari nilai 

pancasila 

C2 

Sedang 

9 

3.1 Menelaah pancasila sebagai 

dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa 

Nilai-nilai 

pancasila sebagai 

dasar negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

Peserta didik dapat 

mengklasifikasikan 

nilai-nilai pancasila  

C3 

Sukar 

10 

3.1 Menelaah pancasila sebagai 

dasar negara dan pandangan hidup 

bangsa 

Nilai-nilai 

pancasila sebagai 

dasar negara dan 

pandangan hidup 

bangsa 

Peserta didik dapat 

merinci sikap positif 

terhadap pancasila 

dalam kehidupan  

C2 

Sedang 



CONTOH 

 

11 

3.2  Menelaah makna, kedudukan 

dan fungsi Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 

1945, serta peratuan perundangan-

undangan lainnya dalam sistem 

hukum nasional. 

Makna kedudukan 

dan fungsi  UUD 

1945 dalam sistem 

hukum nasional 

Peserta didik dapat 

menjelaskan makna 

kedudukan UUD 

Negara RI Tahun 

1945 

C1  

Mudah 

12 

3.2  Menelaah makna, kedudukan 

dan fungsi Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 

1945, serta peratuan perundangan-

undangan lainnya dalam sistem 

hukum nasional. 

Makna kedudukan 

dan fungsi  UUD 

1945 dalam sistem 

hukum nasional 

Peserta didik dapat 

menjabarkan sifat 

UUD Negara RI 

Tahun 1945 

C2 

Sedang 

13 

3.2  Menelaah makna, kedudukan 

dan fungsi Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 

1945, serta peratuan perundangan-

undangan lainnya dalam sistem 

hukum nasional. 

Makna kedudukan 

dan fungsi  UUD 

1945 dalam sistem 

hukum nasional 

Peserta didik dapat 

menglasifikasikan 

lembaga negara  

C3 

Sukar 

14 

3.2  Menelaah makna, kedudukan 

dan fungsi Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 

1945, serta peratuan perundangan-

undangan lainnya dalam sistem 

hukum nasional. 

 

Makna kedudukan 

dan fungsi  UUD 

1945 dalam sistem 

hukum nasional 

Peserta didik dapat 

menentukan fungsi 

UUD NRI dalam 

sistem pemerintahan 

yang berlaku di 

Indonesia 

berdasarkan 

bacaan/wacana. 

C3 

Sukar 

15 

3.2  Menelaah makna, kedudukan 

dan fungsi Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 

1945, serta peratuan perundangan-

undangan lainnya dalam sistem 

hukum nasional. 

Amandemen UUD 

1945 

Peserta didik dapat 

menentukan 

kesepakatan dasar 

dalam melakukan 

perubahan UUD 

Negara RI 

Tahun1945 

C3 

Sedang 

16 

3.2  Menelaah makna, kedudukan 

dan fungsi Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 

1945, serta peratuan perundangan-

undangan lainnya dalam sistem 

hukum nasional. 

Makna kedudukan 

dan fungsi  UUD 

1945 dalam sistem 

hukum nasional  

Peserta didik dapat 

mengklasifikasikan 

tugas lembaga 

negara berdasarkan 

UUD 1945 

C3 

Sedang 
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17 

3.2  Menelaah makna, kedudukan 

dan fungsi Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 

1945, serta peratuan perundangan-

undangan lainnya dalam sistem 

hukum nasional. 

Makna kedudukan 

dan fungsi  UUD 

1945 dalam sistem 

hukum nasional 

Peserta didik dapat 

menunjukkan fungsi 

UUD 1945 

C1 

Mudah 

 

18 

3.2  Menelaah makna, kedudukan 

dan fungsi Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 

1945, serta peratuan perundangan-

undangan lainnya dalam sistem 

hukum nasional. 

Makna kedudukan 

dan fungsi  UUD 

1945 dalam sistem 

hukum nasional 

Peserta didik dapat 

menegaskan pasal 

dalam UUD 1945 

C3 

Sukar 

19 

3.2  Menelaah makna, kedudukan 

dan fungsi Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 

1945, serta peratuan perundangan-

undangan lainnya dalam sistem 

hukum nasional. 

Makna kedudukan 

dan fungsi  UUD 

1945 dalam sistem 

hukum nasional 

Peserta didik dapat 

menunjukkan peran 

aktif pelajar dalam 

menegakkan 

ketentuan UUD 1945 

dan peraturan 

lainnya  

C1 

Mudah 

20 

3.2  Menelaah makna, kedudukan 

dan fungsi Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 

1945, serta peratuan perundangan-

undangan lainnya dalam sistem 

hukum nasional. 

Makna kedudukan 

dan fungsi  UUD 

1945 dalam sistem 

hukum nasional 

Peserta didik dapat 

menunjukkan hak 

dan kewajiban warga 

negara berdasarkan 

UUD Negara RI 

Tahun 1945 

C1 

Mudah 

21 

3.3 Memahami tata urutan 

peraturan perundang-undangan 

dalam sistem hukum nasional di 

Indonesia 

Peraturan 

perundang-undang 

nasional 

Peserta didik dapat 

menyebutkan dasar 

hukum peraturan 

perundang-undangan 

nasional 

C1 

Mudah 

22 

3.3 Memahami tata urutan 

peraturan perundang-undangan 

dalam sistem hukum nasional di 

Indonesia 

Peraturan 

perundang-undang 

nasional 

Peserta didik dapat 

menjabarkan 

kedudukan UUD 

Negara RI Tahun 

1945  

C2 

Sedang 

23 

3.3 Memahami tata urutan 

peraturan perundang-undangan 

dalam sistem hukum nasional di 

Indonesia 

Peraturan 

perundang-undang 

nasional 

Peserta didik dapat 

mengurutkan hirarki 

peraturan perundang-

undangan nasional 

C3 

Sukar 
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24 

3.3 Memahami tata urutan 

peraturan perundang-undangan 

dalam sistem hukum nasional di 

Indonesia 

Peraturan 

perundang-undang 

nasional 

Peserta didik dapat 

menyebutkan 

peraturan perundang-

undangan nasional 

C1 

Mudah 

25 

3.3 Memahami tata urutan 

peraturan perundang-undangan 

dalam sistem hukum nasional di 

Indonesia 

Peraturan 

perundang-undang 

nasional 

Peserta didik dapat 

mengurutkan 

tahapan 

pembentukan 

peraturan perun 

dang-undangan 

nasional  

C3 

Sedang 

26 

3.3 Memahami tata urutan 

peraturan perundang-undangan 

dalam sistem hukum nasional di 

Indonesia 

Peraturan 

perundang-undang 

nasional 

Peserta didik dapat 

menjelaskan tentang 

peraturan pemerintah 

pengganti UU 

C1 

27 

3.3 Memahami tata urutan 

peraturan perundang-undangan 

dalam sistem hukum nasional di 

Indonesia 

Peraturan 

perundang-undang 

nasional 

Peserta didik dapat 

menyebutkan dasar 

pembuatan peraturan 

C1 

Mudah 

28 

3.3 Memahami tata urutan 

peraturan perundang-undangan 

dalam sistem hukum nasional di 

Indonesia 

Peraturan 

perundang-undang 

nasional 

Peserta didik dapat 

menunjukkan 

lembaga lembaga 

negara berdasarkan 

UUD Negara RI 

Tahun 1945 

C2 

Sedang 

29 

3.3 Memahami tata urutan 

peraturan perundang-undangan 

dalam sistem hukum nasional di 

Indonesia 

Peraturan 

perundang-undang 

nasional 

Peserta didik dapat 

menyebutkan 

peraturan perundang-

undangan 

berdasarkan contoh 

C1 

Mudah 

30 

3.3 Memahami tata urutan 

peraturan perundang-undangan 

dalam sistem hukum nasional di 

Indonesia 

Peraturan 

perundang-undang 

nasional 

Peserta didik dapat 

menyebutkan contoh 

perilaku taat 

terhadap ketentuan 

undang-undang  

C1 

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

MTs N 1 KOTA MALANG 

TAHUN AJARAN 2020/2021 
 

Mata Pelajaran : AL QUR’AN HADIS Alokasi Waktu : 60 Menit 

Kelas : VIII (delapan) Jumlah Soal : 30 Butir Soal 

Kurikulum : K13 (revisi/KMA 183) Bentuk Soal : Pilihan ganda 

Semester : Ganjil Sumber : Buku Teks Kemenag 
 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi Indikator Soal 

1 Memahami 
ketentuan 
hukum bacaan 
mad ‘iwadl, 
mad layyin dan 
mad ‘aridl 
lissukun  

 

Menjelaskan ciri-ciri 
hukum bacaan mad 
layin  

Ketentuan 
Hukum Bacaan 
mad layin 

…Peserta didik dapat menetukan 
salah satu dari ketentuan hukum 
bacaan mad Layin dengan benar. 

 Menjelaskan ciri-ciri 
hukum bacaan mad 
iwad  

Ketentuan 
Hukum Bacaan 
mad iwad 

…, peserta didik dapat menetukan 
ketentuan hukum bacaan mad iwad 
dengan benar. 

 Menjelaskan ciri-ciri 
hukum bacaan mad arid 
lissukun  

 

Ketentuan 
Hukum Bacaan 
mad arid 
lissukun 

…, peserta didik dapat menetukan 
ketentuan hukum bacaan mad arid 
lissukun  

 dengan benar. 

 
 

 Mendiskripsikan cara 
membunyikan hukum 
bacaan mad layin, mad 
arid lissukun, dan mad 
iwad dalam Q.S. al-
Quraisy (106), Q.S. al-
Insyirah (94), dan 
surah-surah lain dalam 
Al-Qur’an 

Ketentuan 
Hukum Bacaan 
mad arid 
lissukun 

…Peserta didik dapat menetukan cara 
membaca hukum bacaan mad arid 
lissukun dengan benar. 

  Ketentuan 
Hukum Bacaan 
mad layin 

…, peserta didik dapat menetukan 
cara membaca hukum bacaan mad 
layin dengan benar. 

  Ketentuan 
Hukum Bacaan 
mad iwad 

…, peserta didik dapat menetukan 
cara membaca hukum bacaan mad 
iwad dengan benar. 

  Mengidentifikasi hukum 
bacaan  mad layin, mad 
arid lissukun, dan mad 
iwad dalam Q.S. al-
Quraisy (106), Q.S. al-
Insyirah (94), dan surah-
surah lain dalam Al-
Qur’an 

Ketentuan 
Hukum Bacaan 
mad layin 

…, peserta didik dapat menetukan 
ayat yang mengandung  hukum 
bacaan mad layin dengan benar. 

  Ketentuan 
Hukum Bacaan 
mad arid 
lissukun 

…, peserta didik dapat menetukan 
ayat yang mengandung  hukum 
bacaan mad arid lissukun dengan 
benar. 

  Menyimpulkan cara 
membaca bacaan  mad 
layind, mad arid lissukun, 
dan mad iwad  dalam Q.S. 
al-Quraisy (106) , Q.S. al-
Insyirah (94), dan surah-
surah lain dalam Al-Qur’an 

Ketentuan 
Hukum Bacaan 
mad arid 
lissukun 

…, peserta didik dapat menetukan 
cara yang benar sesuai ketentuan 
hukum bacaan mad iwad dengan 
benar. 

2 
 
 

Menganalisis isi 
kandungan Q.S. 
Al- Fajr (89): 15-
18, Q.S. al-
Baqarah (2): 254 
dan 261 tentang 

Menerjemahkan QS. al- 
Fajr (89): 15-18, QS. al- 
Baqarah (2): 254 dan 261 
tentang infaq di jalan 
Allah Swt. 

 

QS. al- Fajr (89): 
15-18, QS. al- 
Baqarah (2): 254 
dan 261 tentang 
infaq di jalan 
Allah Swt. 

..., peserta didik dapat menetukan 
terjemahnya dengan benar 
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infaq di jalan 
Allah SWT. 

Menganalisis  isi 
kandungan QS. al- Fajr 
(89): 15-18, QS. al-
Baqarah (2): 254 dan 261 
tentang infaq di jalan 
Allah Swt. 

isi kandungan QS. 
al- Fajr (89): 15-18, 
QS. al-Baqarah (2): 
254 dan 261 
tentang infaq di 
jalan Allah Swt. 

..., peserta didik dapat menentukan 
isi kandungannya dengan benar 

 
 

 

Menyimpulkan  
keterkaitan QS. al- Fajr 
(89): 15-18, QS. al- 
Baqarah (2): 254 dan 261 
tentang infaq di jalan 
Allah Swt. 

Isi kandungan 
QS. al- Fajr (89): 
15-18, QS. al- 
Baqarah (2): 254 
dan 261 

..., peserta didik dapat menyimpukan 
keterkaitan isi kandungan ayat-
ayatnya dengan benar 

3 

Menganalisis isi 
kandungan hadis 
riwayat Bukhari 
Muslim dari Abu 
Hurairah  

 قَالَْ: َقالَْ هَُري َرةَ، أَبِي َعنْ 

 َعلَي هِْ اللهُْ َصلَّى اللهِْ َرُسولُْ

مْ  ِمنْ  َما: َوَسلَّمَْ بِحُْ يَو   ال ِعبَادُْ يُص 

ْ فِيهِْ  فَيَقُولُْ يَن ِزَّلنِْ َملََكانِْ إِّلَّ

طِْ اللُهمَّ،  أََحدُهَُما ِفقًا أَع   َخلَفًا، ُمن 

َخرُْ َويَقُولُْ  أَع طِْ اللُهمَّ، اْل 

ِسًكا  (عليه متفق) تَلَفًا ُمم 

dan hadis 
riwayat Bukhari 
dari Hakim bin 
Hizam 

 َرِضيَْ  ِحَزامْ  ب نِْ َحِكيمِْ َعنْ 
ِْ َعنِْ  َعن هُْ اللَّهُْ  الله صلى النَّبِي 
 ال عُل يَا ال يَدُْ  قَالَْ وسلم عليه
 َواب دَأ ْ السُّف لَى ال يَدِْ ِمنَْ َخي رْ 
دَقَةِْ َوَخي رُْ تَعُولُْ بَِمنْ   نْ عَْ الصَّ

رِْ تَع ِففْ  َوَمنْ  ِغنًى َظه   يَس 
تَغ نِْ َوَمنْ   اللَّهُْ يُِعفَّهُْ  يُغ نِهِْ يَس 
       (لبخاري رواه) اللَّهُْ

tentang infak di 
jalan Allah SWT. 

Menerjemah Hadis  
Riwayat Bukhari Muslim 
dari Abu Hurairah dan 
Hadis Riwayat Bukhari 
dari Hakim bin Hizam 
tentang infak di jalan 
Allah Swt. 
 

Hadis  Riwayat 
Bukhari Muslim dari 
Abu Hurairah dan 
Hadis Riwayat 
Bukhari dari Hakim 
bin Hizam tentang 
infak di jalan Allah 
Swt. 

...; peserta didik dapat menunjukkan 
terjemahnya dengan benar. 

 

Menganalisis isi 
kandungan Hadis  Riwayat 
Bukhari Muslim dari Abu 
Hurairah dan Hadis 
Riwayat Bukhari dari 
Hakim bin Hizam tentang 
infak di jalan Allah Swt 
tentang infak di jalan 
Allah Swt 

isi kandungan Hadis  
Riwayat Bukhari 
Muslim dari Abu 
Hurairah dan Hadis 
Riwayat Bukhari 
dari Hakim bin 
Hizam tentang infak 
di jalan Allah Swt 
tentang infak di 
jalan Allah Swt 

..., peserta didik dapat menunjukkan isi 
kandungannya dengan benar. 

 

Menjelaskan keterkaitan 
Hadis  Riwayat Bukhari 
Muslim dari Abu Hurairah 
dan Hadis Riwayat 
Bukhari dari Hakim bin 
Hizam tentang infak di 
jalan Allah Swt. tentang 
infak di jalan Swt 

isi kandungan 
Hadis  Riwayat 
Bukhari Muslim 
dari Hakim bin 
Hizam tentang 
infak di jalan Allah 
Swt tentang infak 
di jalan Allah Swt 

..., peserta didik dapat menentukan 
keterkaitan isi kandungan antara 
keduanya dengan benar 
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