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No.
Soal

1 Mendeskripsikan keanekaragaman bentuk muka bumi,
proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan

VII/1 Bentuk muka bumi Disajikan gambar bentuk muka
bumi, Siswa dapat
mengidentifikasi tenaga
pembentuk muka bumi tersebut.

PG 1.

VII/1 Tenaga endogen Disajikan peta Indonesia, Siswa
dapat menunjukkan pulau yang
rawan mengalami bencana akibat
tenaga endogen tertentu di
Indonesia.

PG 2.

VII/1 Tenaga eksogen Siswa dapat menentukan dampak
dari tenaga eksogen tertentu .

PG 3.

2 Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di geosfer dan
dampaknya terhadap kehidupan

VII/2 Angin musim Siswa dapat menentukan
pengaruh angin muson barat atau
angin muson timur (pilih satu)
terhadap musim wilayah
Indonesia.

PG 4.

VII/2 Jenis-jenis sungai Disajikan daftar sungai di
Indonesia, Siswa dapat
mengidentifikasi beberapa sungai
menurut jenis tertentu (sungai
hujan/gletser/campuran).

PG 5.



3 Mengidentifikasikan upaya penanggulangan
permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup dalam
pembangunan berkelanjutan

VIII/1 menjelaskan pengaruh letak
terhadap wilayah Indonesia

Siswa dapat menjelaskan pengaruh
letak terhadap iklim/musim
wilayah Indonesia.

PG 6.

VIII/1 Permasalahan kependudukan di
Indonesia

Siswa dapat menentukan
pemecahan permasalahan
kependudukan di Indonesia
berdasarkan karakteristik
permasalahan tertentu
(kuantitas/kualitas/persebaran).

PG 7.

VIII/1 Upaya menanggulangi kerusakan
lingkungan

Siswa dapat menentukan upaya
menanggulangi kerusakan
lingkungan yang diakibatkan
tindakan manusia.

PG 8.

4 Mengidentifikasi region-region di permukaan bumi
berkenaan dengan pembagian permukaan bumi atas
benua dan samudera, keterkaitan unsur-unsur geografi
dan penduduk, serta ciri-ciri negara maju dan
berkembang.

IX/1 Ciri-ciri negara berkembang atau
negara maju

Disajikan daftar pernyataan ciri-
ciri negara maju dan negara
berkembang, Siswa dapat
mengidentifikasi ciri-ciri negara
berkembang atau negara maju.

PG 9.

IX/1 Persebaran negara berkembang
atau negara maju.

Disajikan Peta benua tertentu,
Siswa dapat menentukan negara
maju atau negara berkembang di
benua tersebut.

PG 10.

IX/2 Persebaran sumber daya alam di
Asia Tenggara

Siswa mampu mengidentifikasi
beberapa sumber daya alam
tertentu di kawasan Asia
Tenggara.

PG 11.

IX/2 Ciri-ciri bentang alam Afrika Siswa mampu mengidentifikasi
ciri-ciri bentangan alam di bagian
tertentu Benua Afrika.

PG 12.

IX/2 Karakteristik Samudera Disajikan beberapa karakteristik
Samudera, Siswa dapat
mengidentifikasi nama Samudera
yang sesuai dengan Karakteristik
tersebut

PG 13.



5 Memahami proses interaksi dan sosialisasi dalam
pembentukan kepribadian  manusia

VII/1 Faktor yang pendorong terjadinya
interaksi sosial

Disajikan contoh jenis/bentuk
interaksi sosial tertentu dalam
masyarakat, Siswa dapat
mengidentifikasi faktor
pendorong terjadinya interaksi
sosial tersebut.

PG 14.

VII/1 Sosialisasi Disajikan kemampuan/kompetensi
tertentu dari individu, Siswa
dapat mengidentifikasi jenis
sosialisasi yang menghasilkan
kemampuan/kompetensi tersebut.

PG 15.

6 Mendeskripsikan perubahan sosial-budaya dan tipe-tipe
perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan, serta
mengidentifikasi berbagai penyakit sosial sebagai akibat
penyimpangan sosial dalam masyarakat, dan upaya
pencegahannya

VIII/1 Bentuk penyimpangan sosial di
masyarakat.

Disajikan 4 contoh penyimpangan
sosial dalam masyarakat, Siswa
dapat menentukan bentuk
penyimpangan sosial yang positif
atau negative di masyarakat.

PG 16.

VIII/1 Media terbentuknya perilaku
menyimpang.

Siswa dapat menentukan penyebab
terjadinya penyimpangan sosial
tertentu.

PG 17.

VIII/2 Peranan tokoh masyarakat dalam
upaya pengendalian sosial

Disajikan daftar 6 lembaga yang
ada dalam masyarakat.Siswa
mampu mengidentifikasi  peranan
lembaga masyarakat tertentu
dalam upaya pengendalian sosial
dalam kehidupan sehari-hari

PG 18.

IX/1 Perubahan perilaku masyarakat
secara cepat

Siswa mampu mengidentifikasi
contoh perubahan perilaku
masyarakat secara cepat/lambat.

PG 19.

IX/1 Faktor pendorong atau penghambat
perubahan sosial budaya.

Disajikan daftar berisi 6 sikap
masyarakat terhadap perubahan
sosial budaya. Siswa dapat
mengidentifikasi faktor
pendorong atau penghambat
perubahan sosial budaya.

PG 20.



IX/1 Sikap  yang perlu dikembangkan
dalam menghadapi dampak negatif
dari perubahan sosial budaya

Disajikan suatu ilustrasi peristiwa
(cerita), di masyarakat yang
berkaitan dengan perubahan sosial
budaya, siswa dapat menentukan
sikap yang perlu dikembangkan
dalam menghadapi peristiwa
tersebut.

PG 21.

IX/2 pengaruh globalisasi di masyarakat Siswa dapat memberikan contoh
pengaruh globalisasi di masyarakat
dalam bidang tertentu.

PG 22.

IX/2 Dampak globalisi terhadap
masyarakat.

Siswa dapat mengidentifikasi
beberapa dampak positip/ negatif
globalisi terhadap kehidupan
masyarakat.

PG 23.

N
O STANDAR KOMPETENSI

KELAS /
SMT MATERI PEMBELAJARAN INDIKATOR SOAL PG/

URAIAN
No.
Soal

7
1. Memahami lingkungan kehidupan manusia

VII/1 Perkembangan kehidupan pada
masa  pra-aksara.

Peserta didik dapat
mendeskripsikan perkembangan
kehidupan  dan  peralatan yang
digunakan masyarakat pada
masa pra aksara

PG

24

8

5.  Memahami     perkembangan masyarakat
sejak masa Hindu-Budha sampai masa
Kolonial Eropa VII/2

Proses masuk dan berkembangnya
agama Islam melalui aktivitas
pelayaran dan perdagangan antara
Asia Barat, India dan Cina.

Peserta didik dapat menjelaskan
proses masuk dan
berkembangnya agama Islam di
Indonesia

PG

25

VII/2 Cara-cara yang digunakan bangsa
Eropa untuk mencapai tujuannya

Peserta didik dapat
mengidentifikasi cara- cara
yang  digunakan bangsa Eropa
untuk mencapai tujuannya

PG
26

9 2. Memahami proses kebangkitan nasional VIII/1
Bentuk-bentuk perlawanan rakyat
dalam menentang kolonialisme
Barat diberbagai daerah

Peserta didik dapat
menjelaskan bentuk-bentuk
perlawanan  rakyat dalam
menentang kolonialisme Barat

PG
27



diberbagai daerah

VIII/1

Peranan golongan terpelajar
,profesional dan pers dalam
menumbuh kembangkan
kesadaran nasional
Indonesia

Peserta didik dapat menjelaskan
peranan golongan terpelajar ,
profesional , dan pers dalam
menumbuh kembangkan
kesadaran  nasional  Indonesia

PG

28

10
5. Memahami usaha  persiapan kemerdekaan

VIII/2 Alasan Jepang membentuk
BPUPKI

Peserta didik dapat menjelaskan
alasan Jepang membentuk
BPUPKI

PG
29

VIII/2
Penyusunan dasar dan
konstitusi untuk negara yang
akan didirikan

Peserta didik dapat
mendeskripsikan kronologis
penyusunan dasar dan
konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia

PG

30

VIII/2
Perbedaan perspektif antar
kelompok sekitar proklamasi
kemerdekaan RI

Peserta didik dapat menjelaskan
Peristiwa Rengasdengklok

PG
31

11

1. Memahami  kondisi perkembangan negara di
dunia

IX/1

Bentuk –bentuk perlawanan rakyat
dan pergerakan kebangsaan
Indonesia;melalui MIAI,gerakan
bawah tanah,perjuangan
Bersenjata

Peserta didik dapat
mengidentifikasi bentuk-bentuk
perlawanan  rakyat dan
pergerakan kebangsaan
Indonesia di berbagai daerah
pada masa pendudukan Jepang

PG

32

IX/1
Perang Dunia II di Asia dan Pasifik
serta pendudukan militer Jepang di
Indonesia

Peserta didik dapat menjelaskan
kronologis PD II di Asia dan
Pasifik

PG
33

12

2.Memahami usaha
mempertahankan
kemerdekaan IX/1

Faktor –faktor yang menyebabkan
terjadinya konflik antara Indonesia
dengan Belanda karena Belanda
ingin berkuasa kembali di
Indonesia

Peserta didik dapat
mengidentifikasi faktor –faktor
yang menyebabkan terjadinya
konflik antara Indonesia dengan
Belanda

PG

34

13

6.Memahami usaha
mempertahankan Republik
Indonesia IX/2 Tri komando Rakyat

Peserta didik dapat
mengidentifikasi pelaksanaan
Tri Komando Rakyat (Trikora)
dalam upaya merebut Irian
Barat

PG

35



IX/2
Peristiwa Madiun/PKI dan cara
yang dilakukan pemerintah dalam
penaggulangannya

Peserta didik dapat
mendiskripsikan terjadinya
peristiwa Madiun/ PKI dan cara
yang dilakukan oleh pemerintah
dalam penanggulangannya

PG

36

16
7. Memahami perubahan
pemerintahan dan kerjasama
internasional

IX/2 Berakhirnya orde Baru;krisis
ekonomi dan gerakan Reformasi

Peserta didik dapat menjelaskan
berakhirnya Orde Baru dan
Lahirnya Reformasi

PG
37

NO STANDAR KOMPETENSI
KLS/
SMT

MATERI PELAJARAN INDIKATOR SOAL
PG/

URAIAN
NO

SOAL
17 3. Memahami usaha manusia

memenuhi kebutuhan.
VII/1 Macam-macam motif dan prinsip

ekonomi
Disajikan pernyataan tentang motif
dan prinsip  ekonomi, siswa dapat
mengidentifikasi motif  dan prinsip
ekonomi bagi
seseorang/badan/lembaga tertentu

PG 38

18 6. memahami kegiatan ekonomi masyarakat. VII/2 Usaha-usaha yang dapat dilakukan
guna meningkatkan jumlah dan
mutu hasil produksi secara
intensifikasi/ ekstensifikasi

Disjikan daftar tentang usaha
peningkatan hasil produksi, siwa
dapat mengidentifikasi  usaha-
usaha yang dapat dilakukan  guna
meningkatkan jumlah dan mutu
hasil produksi secara
intensifikasi/ekstensifikasi

PG 39

19 4. Memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat. VIII/1 Faktor-faktor penyebab kebutuhan
manusia beraneka ragam

Siswa dapat mengidentifikasi
faktor penyebab kebutuhan
manusia beraneka ragam

PG 40

VIII/1 Macam-macam pasar dan contoh-
contohnya

Disajikan tabel  tentang macam-
macam pasar, siswa dapat
mengklasifikasi jenis pasar
konkrit/pasar abstrak

PG 41

20 7. Memahami Kegiatan perekonomian Indonesia. VIII/2 Permasalahan tenaga kerja
Indonesia

Disajikan permasalahan angkatan
kerja dan tenaga kerja, Siswa dapat
mengidentifikasi permasalahan
dasar yang berhubungan dengan

PG 42



tenaga kerja  di Indonesia (jumlah,
mutu, persebaran dan angka
pengangguran)

21 VIII/2 Ciri-ciri utama perekonomian
Indonesia .

Siswa dapat mengidentifikasi Ciri-
ciri utama perekonomian Indonesia

PG 43

22 4. Memahami Lembaga Keuangan dan Perdagangan IX/1 Fungsi uang (fungsi asli dan
fungsi turunan)

Disajikan pernyataan tentang
fungsi uang, siswa dapat
menentukan fungsi asli/fungsi
turunan uang

PG 44

IX/1 Jenis-jenis bank dan tugas pokok
bank

Disajikan daftar tugas pokok bank,
siswa dapat menentukan tugas
pokok bank sentral/ bank umum/
bank perkreditan rakyat

PG 45

IX/1 Manfaat perdagangan
internasional

Siswa dapat mengidentifikasi
manfaat perdagangan internasional

PG 46

23 7. Memahami perubahan pemerintahan dan kerjasama
internasional.

IX/2 Faktor-faktor penyebab terjadinya
kerjasama ekonomi antar negara

Siswa dapat mengidentifikasi
faktor-faktor penyebab terjadinya
kerjasama ekonomi antarnegara

PG 47

IX/2 Tujuan kerjasama antarnegara
di bidang ekonomi

Disajikan daftar Tujuan
kerjasama antarnegara, siswa
dapat menentukan tujuan
kerjasama antarnegara di bidang
ekonomi

PG 48

IX/2 Badan-badan kerja sama ekonomi
yang bersifat regional maupun
multilateral

Disajikan tabel organisasi dunia,
siswa dapat mengidentifikasi
badan-badan kerjasama ekonomi
regional dan multilateral yang
penting bagi Indonesia

PG 49

IX/2 Dampak kerjasama antarnegara
terhadap perekonomian Indonesia

Siswa dapat mengidentifikasi
dampak positif/negatif kerjasama
antarnegara terhadap
perekonomian Indonesia

PG 50



1

NO KOMPETENSI DASAR TEMA/ SUB TEMA MATERI/
SUB MATERI INDIKATOR SOAL KELAS/

SEMESTER
NO

SOAL

1 3.1 Memahami aspek
keruangan dan konektivitas
antar ruang dan waktu
dalam lingkup regional serta
perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia (ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan, dan
politik).

Tema 1
Keadaan alam dan aktivitas
penduduk Indonesia

Sub Tema
A. Letak wilayah dan
pengaruhnya bagi keadaan alam
Indonesia

Letak Astronomis Peserta didik mampu menjelaskan
pengaruh letak astronomis Indonesia
terhadap iklim di Indonesia

VII/1 1

2 3.1 Memahami aspek
keruangan dan konektivitas
antar ruang dan waktu
dalam lingkup regional serta
perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia (ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan, dan
politik).

Tema 2
Keadaan Penduduk Indonesia

Sub Tema
C. Mobilitas penduduk antar
wilayah

Mobilitas
Penduduk
Sementara

Disajikan contoh mobilitas penduduk
sementara, peserta didik mampu
menentukan jenis mobilitasnya

VII/1 2

3 3.1 Memahami aspek
keruangan dan konektivitas
antar ruang dan waktu

Tema 3
Potensi dan Pemanfaatan
Sumber Daya Alam

Aktivitas
Pertanian

Disajikan 4 gambar aktivitas
pemanfaatan sumber daya alam, peserta
didik mampu menunjukkan aktivitas yang

VII/2 3

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH (US) KURIKULUM 2013
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

TAHUN PELAJARAN 2015-2016
Mata Pelajaran : IPS Disusun oleh : 1. Ajriah (SMPN 88)
Waktu : 120 Menit 2. Wiwin Supriyaningsih (SMPN 244)
K I 3 : Pengetahuan 3. Suparno (SMPN 49)
Jumlah Soal : 50 Nomor Editor : 1. Narito (SMPN 59)
Bentuk Soal : Pilihan Ganda 2. Abdul Jalil (SMPN 115)



2

dalam lingkup regional serta
perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia (ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan, dan
politik).

Sub Tema
Pemanfaatan Sumber Daya
Alam

dilakukan sebagian besar penduduk
Indonesia dalam pemanfaatan sumber
daya alam.

4 3.4 Memahami pengertian
dinamika interaksi manusia
dengan lingkungan alam,
sosial, budaya, dan
ekonomi

Tema 4
Dinamika Interaksi Manusia

Sub Tema
B. Saling Keterkaitan
antarkomponen Lingkungan
Alam

Sub tema : Hasil Kebudayaan
Masyarakat Indonesia pada
Masa Lalu

Keterkaitan
lingkungan alam
dan budaya

Hasil
Kebudayaan
Masyarakat
Indonesia pada
Masa Praksara

Hasil
Kebudayaan
Masyarakat
Indonesia pada
Masa Hindu dan
Budha

Hasil
Kebudayaan
Masyarakat
Indonesia pada

Disajikan gambar rumah adat di
Indonesia,   peserta didik mampu
menjelaskan keterkaitan lingkungan
alam  dengan bentuk bangunan rumah

Peserta didik dapat memberikan contoh
bangunan prasejarah

Psesrta didik dapat memberikan contoh
peninggalan masa Hindu-Buddha

Peserta didik dapat memberikan contoh
peninggalan masa Islam

VII/2

VII/2

VII/2

VII/2

4

5

6

7



3

Masa Islam
5 3.3 Memahami jenis-jenis

kelembagaan sosial,
budaya, ekonomi, dan
politik dalam masyarakat.

Tema 2
Keadaan Penduduk Indonesia

Sub Tema
Pengertian dan Jenis Lembaga
Sosial

Lembaga
Ekonomi

Jenis Lembaga
Sosial

Disajikan beberapa gambar lembaga
ekonomi ( sektor agraris, sektor industri,
sektor perdagangan ), peserta didik
dapat menentukan jenis lembaga
ekonomi pada gambar.

Disajikan pengertian lembaga-lembaga
sosial, peserta didik mampu menentukan
pengertian lembaga sosial tertentu

VII/2 8

9

3.1. memahami aspek
keruangan dan konektivitas
antarruang dan waktu
regional serta perubahan
dan keberlanjutan
kehidupan manusia (
ekonomi, sosial, budaya,
pendidikan dan politik )

Tema 3.
Potensi dan Pemanfaatan
Sumber Daya Alam

Sub tema
3.C. Kegiatan Ekonomi dan
Pemanfaatan Potensi SDA

Kegiatan
Ekonomi
Produksi

Kegiatan
Ekonomi
Konsumsi

Disajikan daftar beberapa contoh faktor
produksi, peserta didik dapat
mengklasifikasikan jenis faktor produksi
pada daftar

Disajikan tabel kegiatan konsumsi,
peserta didik dapat mengkategorikan
yang termasuk kegiatan konsumsi
keluarga/perusahaan/negara

VII/2

VII/2

10

11

6 3.1 Memahami aspek
keruangan dan konektivitas
antar ruang dan waktu
dalam lingkup nasional
serta perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia (ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan, dan
politik).

Tema 1
Keunggulan Lokasi dan
Kehidupan Masyarakat
Indonesia

Sub Tema
Keunggulan Lokasi Indonesia

Keunggulan
Geostrategis  di
Indonesia

Disajikan peta dunia yang menunjukkan
letak geostrategis Indonesia, peserta
didik dapat menjelaskan keuntungan
geostrategis Indonesia

VIII/1 12

7 3.1 Memahami aspek
keruangan dan konektivitas Tema 1

Keunggulan
Tanah di

Disajikan daftar jenis  tanah di Indonesia,
peserta didik dapat menyebutkan jenis

VIII/1 13



4

antar ruang dan waktu
dalam lingkup nasional
serta perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia (ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan, dan
politik).

Keunggulan Lokasi dan
Kehidupan Masyarakat
Indonesia

Sub Tema
Keunggulan Lokasi Indonesia

Indonesia tanah subur di Indonesia.

8 3.1 Memahami aspek
keruangan dan konektivitas
antar ruang dan waktu
dalam lingkup nasional
serta perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia (ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan, dan
politik).

Tema 2
Dinamika Kependudukan dan
Pembangunan Nasional

Sub Tema
Jumlah dan Pertumbuhan,
Komposisi, serta Persebaran
dan Migrasi Penduduk

Komposisi
Penduduk

Disajikan gambar piramida penduduk,
peserta didik dapat menjelaskan makna
piramida tersebut

VIII/1 14

9 3.4 Mendeskripsikan
bentuk-bentuk dan sifat
dinamika interaksi manusia
dengan lingkungan alam,
sosial, budaya, dan
ekonomi.

Tema 4
Keragaman Sosial Budaya
Sebagai Modal Dasar
Pembangunan Nasional

Sub Tema
A. Sifat dan Bentuk Interaksi
Sosial Budaya dalam
Pembangunan

Bentuk interaksi
sosial

Peserta didik mampu menyebutkan
contoh proses sosial asosiatif/disosiatif

VIII/2 15

10 3.4 Mendeskripsikan
bentuk-bentuk dan sifat
dinamika interaksi manusia
dengan lingkungan alam,
sosial, budaya, dan
ekonomi.

Tema 3
Fungsi dan Peran Sumber Daya
Alam dalam Pembangunan
Nasional

Sub Tema

Prinsip prinsip
pengelolaan
sumber daya
alam

Peserta didik mampu menyebutkan
prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya
alam dalam menerapkan asas
pembangunan berkelanjutan

VIII/2 16



5

C. Pengelolaan Sumber Daya
Alam

3.1.Memahami aspek
keruangan dan konektivitas
antar ruang dan waktu
dalam lingkup nasional
serta perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia (ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan dan
politik).

Tema : Keunggulan Lokasi dan
Kehidupan Masyarakat
Indonesia
SubTema : Pengaruh
Keunggulan Lokasi Terhadap
Kolonialisme Barat di Indonesia

Kebijakkan
pemerintah
kolonial

Peserta didik dapat memberikan contoh
kebijakan pemerintah colonial (HW.
Deandles, Thomas S Raffles, Van Den
Bosch

VIII/1 17

3.2.Mendeskripsikan
perubahan masyarakat
Indonesia pada masa
penjajahan dan tumbuhnya
semangat kebangsaan
serta perubahan dalam
aspek geografis, ekonomi,
budaya, pendidikan dan
politik.

Tema : Keunggulan Lokasi dan
Kehidupan Masyarakat
Indonesia
SubTema:Pengaruh Keunggulan
Lokasi terhadap Kolonialisme
Barat Di Indonesia

Perlawanan
terhadap Kolonial
Belanda

Perlawanan
terhadap Kolonial
Belanda sebelum
1908

Peserta didik dapat menyebutkan factor
penyebab Aceh sulit dikuasai Belanda

Peserta didik dapat menyebutkan ciri
perjuangan sebelum/sesudah 1908

VIII/1

VIII/1

18

19

3.1.Memahami aspek
keruangan dan konektivitas
antar ruang dan waktu
dalam lingkup nasional
serta perubahan dan
keberlanjutankehidupanma
nusia (ekonomi, sosial,
budaya,
pendidikandanpolitik).

Tema : Keunggulan Lokasi dan
Kehidupan Masyarakat
Indonesia
SubTema : Pengaruh
Keunggulan Lokasi Terhadap
Kolonialisme Barat

Tema : Keragaman Sosial
Budayasebagai Modal Dasar
Pembangunan Nasional
Sub Tema : Kemerdekaan
sebagai modal pembangunan

Pengaruh
kebijakan
kolonial Belanda

Perubahan
Masyarakat
Indonesia pada
Masa Penjajahan
Jepang

Peserta didik dapat menyebutkan tujuan
Belanda melaksanakan program
transmigrasi/pendidikan

Disajikan table Organisasi bentukan
Jepang Peserta didik dapat
menyebutkan organisasi yang
bermanfaat setelah kemerdekaan

VIII/1

VIII/1

20

21
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nasional

11 3.3 Mendiskripsikan fungsi
dan peran kelembagaan
sosial, budaya, ekonomi
dan politik  dalam
masyarakat.

Tema 4
Keragaman Sosial Budaya
Sebagai Modal Dasar
Pembangunan Nasional

Sub Tema
C. Fungsi dan Peran
Kelembagaan dalam Mengelola
Keragaman Sosial Budaya untk
Pembangunan Nasional

Fungsi dan
Peran Lembaga
Keluarga

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi
dan peran keluarga dalam mengelola
keragaman sosial budaya

VIII/2 22

12 3.3 Mendiskripsikan fungsi
dan peran kelembagaan
sosial, budaya, ekonomi
dan politik  dalam
masyarakat.

Tema 4
Keragaman Sosial Budaya
Sebagai Modal Dasar
Pembangunan Nasional

Sub Tema
C. Fungsi dan Peran
Kelembagaan dalam Mengelola
Keragaman Sosial Budaya untuk
Pembangunan Nasional

Fungsi dan
Peran Lembaga
Pendidikan

Peserta didik mampu menyebutkan
contoh peranan lembaga pendidikan
dalam mengelola keragaman budaya

VIII/2 23

3.1. Memahami aspek
keruangan dan konektivitas
antrruang dan waktu dalam
lingkup nasional serta
perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia ( ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan dan

Tema 1
Keunggulan Lokasi dan
kehidupan masyarakat
Indonesia.

Sub tema.
B.1. Pegaruh keunggulan Lokasi
terhadap kegiatan Ekonomi

Pengaruh
Keunggulan Iklim
terhadap
Kegiatan
Ekonomi

Pengaruh
keunggulan

Peserta didik dapat menjelaskan
pengaruh keunggulan iklim tropis
terhadap kegiatan ekonomi.

Disajikan gambar posisi silang wilayah
Indonesia/ geostrategis, peserta didik

VIII/1

VIII/1

24

25
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politik)

Tema 3.
Fungsi dan peran SDA dalam

Pembangunan Nasional.

Sub tema
3.A.2. Fungsi dan peran SDA
dalam Pembangunan Ekonomi

Geostrategis
terhadap
kegiatan
Ekonomi

Pengertian dan
Sifat
Pembangunan
Ekonomi

dapat mengemukakan pengaruh
keunggulan geostrategis terhadap
kegiatan ekonomi

Peserta didik dapat menjelaskan
pengertian dari pembangunan ekonomi

VIII/1 26

3.3. Mendeskripsikan fungsi
dan peran kelembagaan
sosial, budaya, ekonomi,
dan politik dalam
masyarakat

Tema 3.
Fungsi dan peran SDA dalam
Pembangunan Nasional.

Sub tema
3.C.2. Peran Kelembagaan
dalam Pengelolaan SDA

Lembaga
Operator

Lembaga Kontrol

Disajikan daftar beberapa nama
perusahaan, peserta didik dapat memilih
yang termasuk BUMN/BUMS

Peserta didik dapat menunjukkan contoh
lembaga kontrol non pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya alam

VIII/2

VIII/2

27

28

13 3.1 Menerapkan aspek
keruangan dan konektivitas
antar ruang dan waktu
dalam mewujudkan
kesatuan wilayah
Nusantara yang mencakup
perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia (ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan dan
politik)

Tema 1
Potensi Lokasi dan Upaya
Indonesia menjadi negara maju

Sub Tema
F. Karakteristik Negara Maju dan
Upaya Indonesia Menjadi
Negara Maju

Negara Maju Disajikan peta Asia, peserta didik
mampu menunjukkan negara
maju/berkembang di kawasan tersebut.

IX/1 29

14 3.1 Menerapkan aspek
keruangan dan konektivitas

Tema 1
Potensi Lokasi dan Upaya

Transportasi Air Disajika gambar berbagai  alat
transpotasi (darat, air, udara, kereta api),

IX/1 30
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antar ruang dan waktu
dalam mewujudkan
kesatuan wilayah
Nusantara yang mencakup
perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia (ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan dan
politik)

Indonesia menjadi negara maju

Sub Tema
E. Sarana Prasarana dan
Transportasi di Indonesia

peserta didik mampu menentukan alat
trasportasi yang murah/mahal untuk
menjangkau seluruh wilayah  kepulauan
Indonesia.

15 3.1 Menerapkan aspek
keruangan dan konektivitas
antar ruang dan waktu
dalam mewujudkan
kesatuan wilayah
Nusantara yang mencakup
perubahan dan
keberlanjutan kehidupan
manusia (ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan dan
politik)

Tema 2
Perkembangan Masyarakat
Indonesia Menuju negara Maju

Sub Tema
A. Perkembangan
Kependudukan

Pertumbuhan
Penduduk
Indonesia

Peserta didik mampu menjelaskan
upaya yang harus dilakukan untuk
mengatasi dampak negatif pertumbuhan
penduduk Indonesia

IX/1 31

16 3.3 Membandingkan
manfaat kelembagaan
sosial, budaya, ekonomi,
dan politik  dalam
masyarakat bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Tema 3
Kerjasama Antar negara

Sub Tema
A. Kerjasama Bidang Politik

PBB Disajikan lambang PBB,  peserta didik
mampu menjelaskan lembaga yang
sesaui dengan lambang tersebut.

IX/2 32

17 3.3 Membandingkan
manfaat kelembagaan
sosial, budaya, ekonomi,
dan politik  dalam
masyarakat bagi kehidupan

Tema 3
Kerjasama Antar negara

Sub Tema
D. Kerjasama Bidang Sosial

UNESCO Peserta didik dapat menyebutkan salah
satu badan khusus PBB yang
menangani masalah pendidikan, ilmu
pengetahuan dan budaya/Lembaga yang
menanganai masalah anak..

IX/2 33
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berbangsa dan bernegara. Budaya

18 3.3 Membandingkan
manfaat kelembagaan
sosial, budaya, ekonomi,
dan politik  dalam
masyarakat bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Tema 3
Kerjasama Antar negara

Sub Tema
E. Kontribusi Kerjasama Antar
Negara Terhadap Bangsa
Indonesia

Dampak
kerjasama
ekonomi antar
negara

Peserta didik mampu menyebutkan
dampak positif/negative kerjasama antar
negara dalam pembangunan nasional.

IX/2 34

KD 3.2.Menelaah
perubahan masyarakat
Indonesia dari zaman
pergerakan kemerdekaan
sampai dengan awal
reformasi dalam aspek
geografis, ekonomi,
budaya, pendidikan dan
politik dalam wawasan
kebangsaan

TEMA  II : Perkembangan
Masyarkat Indonesia Menuju
Negara Maju
Subtema : Perkembangan Politik

Perkembangan
Poltik pada awal
Kemerdekaan

Perkembangan
Politik masa
Demokrai Liberal

Perkembangan
Politik masa
Demokrasi

Disajikan pernyataan struktur
pemerintahan, peserta didik dapat
menunjukkan struktur pemerintahan
pada awal kemerdekaan.

Pesrta didik dapat menyebutkan
penyebab Indonesia menjadi Negara
serikat

Disajikan peta Indonesia peserta didik
dapat menunjukkan wilayah Indonesia
hasil perundingan Linggarjati/Renville

Peserta didik dapat menyebutkan tujuan
pemilu 1955

Peserta didik dapat memberikan contoh
bentuk penyimpangan pada masa
demokrasi terpimpin

IX/1

IX/1

IX/1

IX/1

IX/1

35

36

37

38

39
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Terpimpin

Perkembangan
Politik masa
Orde Baru

Perkembagan
Politik masa
Reformasi

Peserta didik dapat memberikan contoh
bentuk keberhasilan ekonomi Orde Baru

Peserta didik mampu menjelaskan
perkembangan politik pada masa
Reformasi

IX/1

IX/1

40

41

19 3.4 Membandingkan
landasan dari dinamika
interaksi manusia dengan
lingkungan alam, sosial,
budaya, dan ekonomi.

Tema 4
Modernisasai dan Perubahan
Sosial Budaya

Sub Tema
B. Perubahan Sosial Budaya
sebagai Pengaruh Modernisasi

Pengaruh
Modernisasi

Peserta didik dapat menjelaskan
pengaruh modernisasi dalam kehidupan
masyarakat

IX/2 42

20 3.4 Membandingkan
landasan dari dinamika
interaksi manusia dengan
lingkungan alam, sosial,
budaya, dan ekonomi.

Tema 4
Modernisasai dan Perubahan
Sosial Budaya

Sub Tema
Pewarisan Budaya untuk
melestarikan Jati Diri Bangsa

Proses
Pewarisan
Budaya

Disajikan gambar proses pewarisan
budaya, peserta didik dapat menentukan
pewarisan budaya untuk melestarikan
jati diri bangsa

IX/2 43

3.2. Menelaah perubahan
masyarakat Indonesia dari
zaman pergerakan
kemerdekaan sampai
dengan awal reformasi
dalam aspek geografis,

Tema 2.
Perkembangan Masyarakat
Indonesia Menuju Negara Maju.

Sub tema
2. C. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan
Ekonomi pada
masa Orde Baru

Perkembangan

Disajikan wacana tentang keberhasilan
yang telah diraih dalam pembangunan
Lima Tahun, peserta didik dapat
menentukan keberhasilan pelita ( I, II, III,
IV, V, VI )

IX/1

IX/1

44

45
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ekonomi, budaya,
pendidikan, dan politik
dalam wawasan
kebangsaan

Ekonomi pada
Masa Reformasi

Disajikan daftar beberapa kebijakan
ekonomi pada Masa reformasi, peserta
didik dapat memilih kebijakan ekonomi
pada masa pemerintahan Presiden
Soesilo bambang Yudhoyono.

3.3. Membandingkan
manfaat kelembagaan
sosial, budaya, ekonomi,
dan politik dalam
masyarakat bagi kehidupan
bebangsa dan bernegara

Tema 3.
Kerja Sama Antarnegara.

Sub tema .
3.B. Kerja Sama Bidang
Ekonomi

Lembaga Kerja
Sama  Ekonomi
Internasional
( dibawah
naungan PBB )

Lembaga
Keuangan
sebagai Sarana
Pendukung Kerja
Sama Ekonomi.
( lembaga Bank )

Lembaga
Keuangan Bukan
Bank (LKBB)

Disajikan bebarapa logo lembaga
kerjasama ekonomi internasional dalam
naungan PBB, peserta didik dapat
menentukan logo organisasi yang
menangani masalah tertentu
(buruh/perdagangan) dunia.

Peserta didik dapat menyebutkan tugas
Bank Indonesia sebagai bank sentral

Disajikan cerita tentang kisah seseorang
yang sedang kesulitan keuangan karena
ada kejadian yang mendesak, peserta
didik dapat menemukan pemecahan
masalah tersebut.

IX/2

IX/2

IX/2

46

47

48

3.1. Menerapkan aspek
keruangan dan konektivitas
antarruang dan waktu
dalam mewujudkan
kesatuan wilayah
Nusantara yang mencakup
perubahan dan
keberlanjutan kehidupan

Tema 3.
Kerja Sama Antarnegara

Sub tema.
3. C. Perdagangan Internasional

sebagai Perwujudan Kerja Sama
Ekonomi Antarnegara

Tujuan
Perdagangan
Internasional

Peserta didik dapat menyebutkan tujuan
perdagangan internasional

IX/2 49
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manusia ( ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan dan
politik )
3.4. Membandingkan
landasan dari dinamika
ineraksi manusia dengan
lingkungan alam, sosial,
budaya dan ekonomi.

Alat dan cara
pembayaran
dalm
perdagangan
Internasional

Disajikan tabel Kurs mata uang asing,
Peserta didik dapat menghitung nilai
tukar rupiah jika ditukar dengan salah
satu mata uang tersebut..

IX/2 50



KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN  SEKOLAH ( US ) TAHUN PELAJARAN 2015-2016
MATA PELAJARAN PRAKARYA – KERAJINANJenjang : SMP Bentuk Soal : Pilihan GandaKelas : IX (sembilan) Jumlah Soal : 25 butirWaktu : 90 menit (Jumlah soal  dijadikan 50 disesuaikan Penyusun : Ambar Retno Widyastutidengan  aspek yang diterapkan – 2 apek)

No. Kompetensi Dasar Kelas/Smt Materi Indikator No.Soal

1

2

3

4

3.1 Memahami desain pembuatan danpengemasan karya kerajinanbahan alam berdasarkan konsepdan prosedur berkarya sesuaiwilayah setempat.
3.2 Mengidentifikasi proses modifikasikarya kerajinan dan pengemasandari bahan alam sesuai wilayahsetempat.3.3 Memahami desain pembuatan danpengemasan karya bahan buatanberdasarkan konsep dan prosedurberkarya sesuai wilayah setempat3.4 Mengidentifikasi proses modifikasikarya kerajinan dan pengemasandari bahan buatan sesuai wilayahsetempat

VII /  1

VII / 1

VII /  2

VII / 2

Teknik, alat dan prosespembuatan kerajinanbahan alam

Tahapan berkarya darikerajinan bahan alam
Mengenal produkkerajinan bahanbuatan,  teknik danproses pembuatanModifikasi produkkerajinan dari bahanbuatann

Disajikan tabel berisi gambar alat kerajinankeramik dan fungsinya, siswa dapatmenentukan gambar dan fungsi yang sesuaiDisajikan gambar teknik  pembuatan keramik,siswa dapat menentukan teknik yang sesuaidengan gambarDisajikan langkah-langkah pembuatan keramiksecara acak, siswa dapat mengurutkan prosespembuatan keramik secara tepat
Disajikan definisi, siswa dapat menunjukanbahan buatan yang sesuai dengan definisnya
Disajikan gambar kerajinan modifikasi Siswadapat menentukan definisi modifikasi kerajinanbahan buatan berdasarkan desainnya

1
2
3
4
5

5 3.1 Memahami desain danpengemasan karya kerajinan daribahan limbah organik lunak ataukeras berdasarkan konsep danprosedur sesuai wilayah setempat
VIII / 1 Mengenal jenis –jeniskerajinan limbah organik Disajikan data limbah organik, siswa dapatmenentukan jenis limbah berdasarkanpengelompokkannya 6 dan 7



6

7

8

3.2 Mendeskripsikan prosesmodifikasi jenis bahan limbahorganik lunak atau keras danpengemasan berdasarkan prosesberkarya sesuai wilayah setempat
3.3 Memahami desain kerajinan

dari bahan limbah anorganik
lunak atau keras berdasarkan
konsep dan prosedur sesuai
wilayah setempat

3.4 Mendeskripsikan proses
modifikasi jenis bahan
limbah anorganik lunak atau
keras dan pengemasan
berdasarkan proses berkarya
sesuai wilayah setempat

VIII / 1

VIII / 2

VIII / 2

Prinsip pengolahanlimbah organik
Modifikasi Produkkerajinan dari bahanlimbah organik
 Kerajinan limbahanorganik dan prinsippengelolaan limbahanorganik
 Jenis limbahanorganik
Modifikasi paduan untuklimbah anorganik

Siswa dapat menentukan definisi pengolahanlimbah organik berdasarkan prinsippengolahannyaDisajikan gambar kerajinan limbah organik,siswa dapat menentukan jenis modifikasikerajinanDisajikan pernyataan tentang pengolahanlimbah anorganik, siswa dapat menentukandefinisi teknik pengolahan limbah dengan tepat
Disajikan tabel tentang ciri-ciri limbahanorganik, siswa dapat menentukan ciri limbahanorganik berdasarkan jenisnyaDisajikan gambar kerajinan bahan limbahanorganik, siswa dapat menentukan gambaryang sesuai dengan teknik modifikasi

8
9

10
11
12

9 3.1 Memahami desain danpengemasan karya kerajinan yangmemiliki fungsi hias berdasarkankonsep dan prosedur sesuaiwilayah setempat
IX / 1  Prinsip kerajinanfungsi hias dan jenis-jenis kerajinan fungsihias

 Bahan dan ProdukKerajinan Fungsi Hias
 Berkarya kerajinanfungsi hias

Disajikan pernyataan tujuan dan fungsikerajinan, siswa dapat menentukan tujuan danfungsi yang sesuai
Disajikan definisi, siswa dapat menentukanjenis bahan kerajinan fungsi hias sesuai dangandefinisinyaDisajikan gambar proses pembuatan produkkerajinan fungsi hias, siswa dapat menentukanproduk kerajinan dengan tepat

13, 14dan 15
16 dan 17

18



10

11

12

3.2 Menerapkani proses modifikasikarya kerajinan yang memilikifungsi hias dan pengemasan sesuaiwilayah setempat3.3 Memahami desain danpengemasan karya kerajinan yangmemiliki fungsi pakai berdasarkankonsep dan prosedur sesuaiwilayah setempat

3.4 Menerapkan proses modifikasikarya kerajinan yang memilikifungsi pakai dan pengemasansesuai wilayah setempat

IX / 1

IX / 2

IX / 2

Kerajinan ModifikasiHasil Kombinasi Bahanatau Teknik
Prinsip Kerajinan FungsiPakai
 Unsur Pesan padaProduk KerajinanFungsi Pakai
 Unsur Rancangan
 Produk KerajinanFungsi Pakai
 Kerajinan ModifikasiHasil Kombinasi Bahandan Teknik pembuatan

Disajikan pernyataan, siswa dapat menentukantujuan modifikasi kerajinan fungsi hias
Disajikan pernyataan, siswa dapat menentukanfaktor obyektif yang sesuai pada unsurperancangan kerajinan fungsi pakaiDisajikan gambar, siswa dapat menentukanunsur pesan yang disampaikan oleh kerajinanfungsi pakai
Disajikan definisi produk kerajinan fungsipakai, siswa dapat menentukan produk kerajianfungsi pakai berdasarkan definisinyaDisajikan gambar teknik membuat kerajinanfungsi pakai, siswa dapat menentukan teknikyang sesuai dengan gambar tesebutDisajikan langkah-langkah / gambarpembuatan kerajinan fungsi pakai secara acak,siswa dapat mengurutkan langkah-langkahtersebut dengan benar

19
20 dan 21

22

23
24
25



KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN  SEKOLAH   ( US )  TAHUN PELAJARAN 2015-2016
MATA PELAJARAN PRAKARYA BUDIDAYAJenjang : SMP Bentuk Soal    : Pilihan GandaKelas : IX (sembilan) Jumlah Soal    : 25 butirWaktu : 90 menit   (Jumlah soal  dijadikan  50 disesuaikan Penyusun        : Ade Indrianidengan  aspek yang diterapkan – 2 apek) Jenjang : SMP

No Kompetensi Materi Ajar Kelas/Sem Indikator soal No Soal
1 Memahami konsep dan prosedur budidaya

tanaman sayuran sesuai wilayah setempat
Budidaya tanaman sayuran VII/1 Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tanaman sayuran

yang dimanfaatkan
1

2 Mengidentifikasi teknik modifikasi media tanam
tanaman sayuran sesuai wilayah setempat

Modifikasi media tanam
tanaman sayuran

VII/1 Peserta didik dapat menyebutkan media tanam  yang biasa
digunakan untuk hidroponik

2

VII/1 Peserta didik dapat mengidentifikasi tanaman yang ditanam
secara vertikultur

3

3 Memahami konsep dan prosedur budidaya
tanaman obat sesuai wilayah setempat

Budidaya tanaman obat VII/2 Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tanaman obat
yang dimanfaatkan

4

VII/2 Peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari jeruk nipis
sebagai tanaman obat

5

VII/2 Peserta didk dapat mengidentifikasi teknik perbanyakan bibit
dalam tanaman obat

6

4 Mengidentifikasi teknik modifikasi media tanam
tanaman obat sesuai wilayah setempat

Modifikasi media tanam
tanaman obat

VII/2 Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis media tanam
organik

7

VII/2 Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis media tanam
anorganik

8

5 Mengidentifikasi desain wadah budidaya ikan
konsumsi di wilayah setempat

Budidaya ikan konsumsi VIII/1 Peserta didik dapat menyebutkan  jenis wadah budidaya ikan
konsumsi

9

VIII/1 Peserta didik dapat menyebutkan beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam mendesain dan konstruksi jaring apung

10

6 Memahami konsep dan prosedur pemeliharaan
ikan konsumsi sesuai wilayah setempat

Budidaya (pembesaran)
Ikan Konsumsi)

VIII/1 Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam ikan
konsumsi

11



VIII/1 Peserta didik dapat mengidentifikasi ikan air tawar 12

7 Mengidentifikasi desain wadah budidaya ikan hias
di wilayah setempat

Budidaya ikan hias VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan jenis wadah budidaya ikan
hias

13

VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan persiapan wadah budidaya 14
8 Memahami konsep dan prosedur pemeliharaan

ikan hias sesuai wilayah setempat
Pemeliharaan ikan hias VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam ikan hias 15

VIII/2 Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis ikan hias air
laut

16

9 Memahami konsep dan prosedur budidaya ternak
hias di wilayah setempat

Budidaya ternak hias IX/1 Peserta didik dapat menyebutkan pengertian ternak hias 17
IX/1 Peserta didik dapat menyebutkan mngidentifikasi ternak hias 18

10 Memahami produk dan proses budidaya ternak
hias

Sarana dan teknik
budidaya ternak hias

IX/1 Peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari pakan
ternak

19

Teknik budidaya ternak
hias

IX/1 Peserta didik dapat menyebutkan pemeliharaan kandang yang
pada hewan ternak hias

20

IX/1 Peserta didik dapat menyebutkan pemilihan bibit yang baik 21

11 Menerapkan konsep dan prosedur budidaya satwa
harapan di wilayah setempat

Budidaya satwa harapan IX/2 Peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari satwa
harapan

22

IX/2 Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis satwa harapan 23

12 Menerapkan produk dan proses budidaya satwa
harapan

Sarana produksi dan teknik
budidaya satwa harapan

IX/2 Peserta didik dapat mengidentifikasi penangulangan hama dan
penyakit

24

IX/2 Peserta didik dapat mengidentifikasi Hama predator pada
satwa harapan

25





1.

Gambar diatas adalah salah satu sayuran yang
dimanfaatkan pada bagian...
a. Daun c. Akar
b. Batang d. Bunga
a.

2. 1. Kelapa
2. Ijuk
3. Kerikil
4. Arang
5. Zeolit
6. tanah
Yang merupakan media tanam hidroponik
adalah....
a. 1,2,3,4,5 c. 2,3,4,5,6
b. 1,2,3,4,6 d. 2,3,1,4,6

3. Teknik budidaya pertanian yang dilakukan secara
vertikal atau bertingkat disebut...
a. Hortikultur c. Vertikultur
b. Agrobisnis d. Budidaya

4. Gambar dibawah ini adalah salah satu tanaman
obat yang dapat dimanfaatkan bagian...

a. Batang c. Akar
b. Umbi d. Daun

5.

Manfaat dari jeruk nipis sebagai tanaman obat
adalah...
a. Mengobati penyakit maag
b. Mengobati sakilt gigi
c. Mengobati batuk
d. Mengobati penyakit radang telinga

6. Gambar dibawah ini adalah teknik perbanyakan
bibit yang disebut dengan...

a. Cangkok c. Okulasi
b. Stek d. Runduk

7. Sabut kelapa (cocopeat) termasuk kedalam media
tanam...
a. Organik c. Anorganik
b. Modifikasi d. hidrogel

8. Perhatikan pernyataan berikut ini:
1. Arang sekam
2. Kompos
3. Sabut kelapa
4. Hydrogel
5. Pasir
6. Batubata
Yang termasuk media tanam anorganik adalah...
a. 1,2,3 c. 2,3,4
b. 3,4,5 d. 4,5,6

9. Jenis wadah yang bukan biasa digunakan dalam
budidaya ikan konsumsi adalah...
a. Kolam c. Bak
b. Sumur d. Keramba jaring apung

10. Di bawah ini yang termasuk dalam ikan konsumsi
adalah...
a. Arwana c. ikan badut
b. Ikan mas d. Lumba-lumba

11. Jenis ikan air tawar yang sering dikonsumsi
adalah...
a. Bandeng c. Udang
b. Kerapu d. Nila

12. Sarana produksi yang baik akan menentukan
keberhasilan budidaya yang dijalankan. Sarana
produksi meliputi diantaranya bahan, yaitu ...
a. serokan c. Benih dan pakan
b. alat sortir d. timbangan

13. Pemeliharaan ikan hias lebih dominan
menggunakan wadah.....
a. Kolam c. Bak terpal
b. Bak fiber d. Akuarium

14. Perhatikan pernyataan berikut ini:
1. Alat ukur suhu
2. Pencucian wadah
3. Pengeringan wadah
4. Pengisian air
Yang merupakan tahapan persiapan wadah yakni
...
a. 1,2,3 c. 2,3,4
b. 1,3,4 d. 1,2,4



15. Gambar dibawah ini adalah macam-macam ikan
hias , kecuali...

a.

b.

c.

d.

16. Jenis ikan hias air laut  dibawah ini adalah...

a.

b.

c.

d.
17. Jenis hewan yang dibudidayakan karena keunikan

yang dimilikinya adalah pengertian dari...
a. Hewan ternak c. Hewan peliharaan
b. Hewan hias d. hewan ternak hias

18. Hewan ternak hias yang mempunyai fungsi
multiguna adalah...
a. Marmut c. Merpati
b. Kelinci d. Burung kicauan

19. Semua bahan yang diberikan kepada ternak,
berupa campuran berbagai macam bahan organik
dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat
makanan bagi pertumbuhan , perkembangan, dan
reproduksi adalah pengertian dari...
a. Pakan ternak c. Obat-obatan
b. Benih d. Bibit

20. Pemeliharaan kandang yang baik adalah...
a. Dibersihkan sebulan sekali
b. Dibersihkan seminggu sekali
c. Diberikan tempat makan-minum
d. Diberikan pakan setiap hari

21. Pemilihan bibit yang  baik merupakan kunci utama
dalam budidaya ternak hias. Bibit yang baik adalah
yang memiliki sifat...
a. Unggul c. berprestasi
b. Besar d. mudah pemeliharaan

22. Jenis hewan yang memiliki potensi ekonomi untuk
dibudidayakan adalah pengertian dari ...
a. Hewan ternak c. Hewan ternak hias
b. Satwa harapan d. hewan peliharaan

23. Jenis hewan yang termasuk dalam satwa harapan
adalah...
a. Kelinci c. Cacing tanah
b. Bandeng d. Kambing

24. Adanya serangan hama dan penyakit yang
mengganggu proses pertumbuhan satwa harapan
dapat ditanggulangi dengan pemberian...
a. Obat-obatan c. Air
b. Pakan d. bibit yang baik

25. Yanng termasuk kedalam hama predator pada
satwa harapan adalah...
a. Semut c. Kadal
b. Kutu tanah d. Rayap



KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN  SEKOLAH   ( US )  TAHUN PELAJARAN 2015-2016
MATA PELAJARAN PRAKARYA – REKAYASAJenjang : SMP Bentuk Soal    : Pilihan GandaKelas : IX (sembilan) Jumlah Soal    : 25 butirWaktu : 90 menit   (Jumlah soal  dijadikan  50 disesuaikan Penyusun        : Ade Solehdengan  aspek yang diterapkan – 2 apek)

No Kompetensi Materi Ajar Kelas/Sem Indikator soal No Soal
1 Memahami prosedur rekayasayang digunakan

sebagai alat penjernih air dari bahan alami
Rekayasa  penjernih air
dari bahan alami

VII/1 Peserta didik dapat mendefinisikan alat penjernih air dari
bahan alami

1

VII/1 Peserta didik dapat mengidentifikasi alat dan bahan penjernih
air dari bahan alami

2

VII/1 Peserta didik dapat menyebutkan material dan alat bantu yang
digunakan sebagai alat penjernih air

VII/1 Peserta didik dapat menyebutkan alat penjernih air dari bahan
buatan yang ada di daerah lain

2 Mengidentifikasi baham material dan alat bantu
yang digunakan sebagai alat penjernjh air dengan
bahan buatan yang ada didaerah setempat

Rekayasa penjernih air dari
bahan buatan dan alat
bantunya

VII/2 Peserta didik  dapat membedakan alat  penjernih air dari
bahan alami dengan buatan

VII/2 Peserta didik dapat menyebutkan alat bantu penjernih air dari
alami dan buatan

3 Memahami prosedur rekayasa yang digunakan
berbagai produk dengan teknologi mekanik

Rekayasa  yang digunakan
sebagai mainan  dengan
teknologi mekanik

VII/2 Peserta didik dapat menyebutkan 3 jenis mainan dengan
teknologi mekanik

VII/1 Peserta didik dapat menyebutkan material dan alat bantu yang
digunakan sebagai alat penjernih air

3

4 Mengidentifikasi bahan material dan alat bantu
yang digunakan sebagai mainan dengan teknologi
mekanik

Rekayasa  yang digunakan
sebagai mainan  dengan
teknologi mekanik

VII/2 Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis 4

5 Memahami prosedur jenis produk rekayasa yang
dibuat berdasarkan omponen elektronika aktif dan
pasif

Rekayasa yang dibuat
berdasarkan komponen
elektronika aktif dan pasif

VIII/1 Peserta didik dapat menyebutkan komponen elektronika aktif
dan pasif

5



6 Memahami bahan material dan alat bantu yang
digunakan untuk pembuatan produk rekayasa b

Rekayasa  yang digunakan
sebagai mainan  dengan
teknologi mekanik

VII/2 Peserta didik dapat menyebutkan 3 bahan material dan alat
bantu produk rekayasa

6

7 Memahami prosedur jenis produk rekayasa yang
dibuat berdasarkan rangkaian pengubah besaran
listrik

Rekayasa jenis produk
yang di ubah berdasarkan
besaran listrik

VII/2 Peserta didik dapat menyebutkan 2 jenis produk rekayasa yang
di buat berdasarkan rangkaian  pengubah besaran listrik

7

8 Memahami bahan material dan alat bantu yang
digunakan untuk pembuatan produk rekayasa
berkaitan pengubah besaran listrik

Rekayasa produk besaran
listrik  yang dapat di ubah

VII/2 Peserta didik dapat menyebutkan perubahan hasil produk
berkaitan dengan pengubah besaran listrik

8

9 Membuat produk penghasil bunyi bersumber arus
listrik  DC dilingkungan sekitar

Rekayasa  produk
penghasil bunyi bersumber
arus DC

VIII/2 Peserta didik dapat menyabutkan 3 macam bunyi produk
rekayasa yang menggunakan arus listrik DC

9

10 Membuat produk penghasil gerak menggunakan
sumber arus listrik DC

Rekayasa produk penghasil
gerak sumber arus listrik
DC

VIII/2 Peserta didik dapat  menyebutkanpengertian arus listrik DC 10

11 Membuat model alat pengubah listrik
dilingkungan sekitar

Rekayasa membuat model
alat listrik lingkungan

VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan tahapan proses pengubah
listrik lingkungan

11

12 Membuat produk sensor  menggunakan teknologi
kelistrikan dilingkungan sekitar

Rekayasa produk sensor
menggunakan teknologi
listrik

VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan pengertian sensor yang
menggunakan teknologi listrik

12

13 Memahami prosedur aneka jenis produk rakitan
rekayasa kelistrikan

Rekayasa aneka jenis
produk  rakitan kelistrikan

VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan 4 macam produk rakitan
yang bergerak dengan menggunakan energi listrik

13

14 Mengidentifikasi bahan ,material dan alat bantu
yang digunakan untuk produk rekayasa kontruksi
di daerah setempat

Rekayasa  bahan material
dan alat bantu untuk
rekayasa kontruksi

VIII/2
I

Peserta didik dapat menyebutkan pengertian material
kontruksi kelistrikan

14

15 Memahami prosedur kontruksi  instalsi listrik Rekayasa prosedur
instalasi listrik

VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan secara berurutan dari
prosedur instalasi li listrik

15



16 Mengidentifikasi bahan material dan alat bantu
yang digunakan untuk pembuatan rangkaian
instlasi listrik

REkayasa bahan material
dan alat bantu untuk
pembuatan rangkaian
instalasi listrik

VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan 5 macam bahan material , 3
macam alat bantu untuk membuat rangkaian listrik

16

17 Memahami prosedur aneka jenis produk rakitan
rekayasa kelistrikan

Rekayasa aneka jenis
rakitan kelistrikan

IX / 1 Peserta didik  dapat menyebutkan 5 macam produk rakitan
kelistrikan

17

18 Mengidentifikasi bahan material dan alat bantu
yang digunakan untuk pembuatan produk
rekayasa kontruksi

Rekayasa bahan materian
dan alat bantu untuk
pembuatan produk
kontruksi

IX/ 1 Peserta didik dapat menyebutkan 3 macam alat bantu yang
digunakan untuk pembuatan kontruksi listrik

18

19 Memahami prosedur kontruksi instalasi listrik Rekayasa prosedur
kontruksi instalasi listrik

IX /1 Peserta didik dapat menyebutkan prosedur kontruksi instalasi
listrik

19

20 Mengidentifikasi bahan material dan alat bantu
yang digunakan untuk pembuatan rangkaian
instalasi listrik

Rekayasa bahan material
dan alat bantu pembuatan
rangkaian instalasi listrik

IX / 1 Peserta didik dapat menyebutkan  jbahan material yang
digunakan untuk pembuatan rangkaian instalasi listrik

20

21 Merangkai produk rakitan berteknologi listrik
berdasarkan kondisi dan bahan di daerah
setempat

Rekayasa merangkai
produk rakitan
berteknologi listrik

IX / 2 Peserta didik dapat medefinisikan merangkai produk rakitan 21

22 Membuat model bangunan dengan teknologi
kontruksi berdasarkan kondisi dan bahan di
daerah setempat

REkayasa model bangunan
dengan teknologi
kontruksi

IX / 2 Peserta didik dapat menyebutkan 2 model bangunan kontruksi
listrik

22

23 Membuat model bangunan dengan teknologi
kontruksi berdasarkan kondisi dan bahan di
daerah setempat

Rekayasa teknologi
kontruksi berdasarkan
kondisi

IX / 2 Peserta didik dapat menyebutkan pengertian model bangunan
dengan teknologi kontruksi

23

24 Membuat model bangunan dengan teknologi
kontruksi berdasarkan kondisi dan bahan di
daerah setempat

REkayasa model bangunan
dengan teknologi
kontruksi

IX / 2 Peserta didik dapat menyabutkan 3 model bangunan dengan
teknologi kontruksi

24

25 Merangkai produk rakitan berteknologi listrik
berdasarkan kondisi dan bahan di daerah
setempat

Rekayasa produk rakitan
berteknologi listrik

IX / 2 Peserta didik dapat mendefinisikan rakitan berteknologi listrik 25





Jenjang : SMP
Mata Pelajaran : Prakarya ( Pengolahan )
Bentuk Soal : Piligan Ganda
Banyak Soal : 25
Kurikulum acuan : Standar Isi

No Kompetensi Materi Ajar Kelas/Sem Indikator Soal No Soal
1 Memahami rancangan,pembuatan

,penyajian dan pengemasan bahan
pangan buah dan sayuran

Pengolahan ,penyajian,
pengemasan olahanpangan
buah dan sayuran

VII/1 Peserta didik dapat membedakan teknik
pengolahan pangan dari buah dan sayuran

1

2 Memahami manfaat dan proses
pembuatan penyajian dan
pengemasan  menjadi minuman
kesehatan

Pengolahan aneka olahan
pangan buah dan sayuran
untuk kesehatan

VII/1 Peserta didik dapat  menyebutkan  cara
memil8ih buah dan sayuran untuk minuman
kesehatan

2

3 Memahami pembuatan,penyajian
dan pengemasan olahan pangan
buah dan sayuran menjadi
makanan cepat saji

Pengolahan aneka pangan
buah dan sayuran menjadi
hidangan cepat saji

VII/1 Peserta didik dapat menyebutkan 3 macam
buah dan sayuran menjadi hidangan cepat
saji

3

4 Memahami manfaat dan proses
olahan non pangan dari hasil
samping bahan pangan nabati
menjadi bahan dasar kerajinan

Pengolahan bahan non
pangan menjadi bahan
dasar kerajinan

VII/1 Peserta didik dapat membedakan bahan non
pangan  nabati menjadi bahan dasar
kerajinan

4

5 Mencoba membuat olahan pangan
buah dan sayuran menjadi menjadi
minuman segar

Pengolahan buah dan
sayuran menjadi minuman
segar

VV/2 Peserta didik dapat mencoba membuat
minuman segar dari buah dan sayuran

5

6
Mencoba membuat olahan pangan
buah dan sayuran menjadi minuman
kesehatan

Pengolahan buah dan
sayuran menjadi minuman
kesehatan

VII/2 Peserta didik dapat mencoba membuat
olahan pangan buah dan sayuran menjadi
minuman kesehatan

6

7
Mencoba membuat olahan pangan
buah dan sayuran menjadi makanan
cepat saji yang sehat

Pengolahan buah dan
sayuran menjadi makana
cepat saji yang sehat

VII/2 Peserta didik  dapat mencoba membuat
olahan pangan buah dan sayuran menjadi
makanan cepat saji yang sehat

7



No Kompetensi Materi Ajar Kelas/Sem Indikator Soal No Soal
8 Mencoba membuat olahan non

pangan dan hasil samping bahan
pangan nabati menjadi bahan dasar
kerajinan

Pengolahan bahan non
pangan dari hasil samping
menjadi bahan dasar
kerajinan

VII/2 Peserta didik  dapat mencoba membuat
olahan pangan buah dan sayuran menjadi
minuman kesehatan

8

9 Memahami rancangan pembuatan
penyajian dan pengemasan olahan
bahan pangan serealia dan umbi
menjadi makanan

Pengolahan seralia  dan
umbi menjadi makanan

VIII/1 Peserta didik dapat membedakan
pembuatan penyajian dan pengemasan
olahan pangan seralia dan umbi

9

10 Memahami manfaat dan proses
pembuatan  penyajian pengemasan
olahan pangan seralia dan umbi
menjadi setengah jadi

Pengolahan seralia  dan
umbi menjadi olahan
pangan setengah jadi

VIII/1 Peserta didik dapat membedakan
pembuatan penyajian dan pengemasan
olahan pangan seralia dan umbi menjadi
bahan pangan setengah jadi

10

11 Memahami rancangan pembuatan
penyajian pengemasan olahan
pangan setengah jadi dari bahan
seralia dan umbi menjadi makanan

Pengolahan seralia  dan
umbi menjadi makanan

VIII/1 Peserta didik dapat membedakan
pembuatan penyajian dan pengemasan
olahan pangan menjadi makanan

11

12 Memahami manfaat dan proses
olahandari hasil samping seralia dan
umbi menjadiproduk non pangan
sesuai wilayah setempat

Pengolahan dari hasil
samping seralia dan umbi
menjadi produk non pangan

VIII/1 Peserta didik dapat menyebutkan  proses
olahan dari hasil samping seralia dan umbi
menjadi produk non pangan

12

13 Membuat olahan bahan pangan
seralia dan umbi menjadi makanan
sesuai rancangan dan bahan yang
ada di wilayahy setempat

Pengolahan bahan pangan
seralia dan umbi menjadi
makanan

VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan proses
olahan dari seralia dan umbi menjadi
produk makanan

13

14 Membuat olahan bahan pangan
seralia dan umbi menjadi bahan
pangan setengah jadi sesuai hasil
analisis

Pengolahan bahan pangan
seralia dan umbi menjadi
bahan setengah jadi sesuai
hasil analisis

VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan  proses
olahan dari  seralia dan umbi menjadi bahan
pangan setengah jadi sesuai hasil analisis

14



15 Membuat olahan bahan pangan
setengah jadi dari bahan seralia dan
umbi menjadi makanan sesuai
rancangan yang ada di wilayah
setempat

Pengolahan bahan pangan
setengah jadi dari bahan
seralia dan umbi menjadi
makanan

VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan  proses
olahan dari  seralia dan umbi menjadi
makanan sesuai rancangan bahan yang ada

15

16 Membuat olahan dari hasil samping
seralia dan umbi menjadi produk
non pangan sesuai wilayah
setempat

Pengolahan ,dari hasil
samping seralia dan umbi
menjadi produk non pangan

VIII/2 Peserta didik dapat menyebutkan hsil
samping seralia dan umbi menjadi produk
non pangan

16

17 Memahami rancangan pembuatan
penyajian pengemasan olahan
pangan dari ikan dan daging

Pengolahan penyajian
pengemasan  olahan pangan
dari ikan dan daging

IX /1 Peserta didik dapat  menyebutkan 5 macam
teknik pengolahan dari ikan

17

18 Memahami rancangan pembuatan
penyajian  pengemasan olahan
pangan dari ikan dan daging

Pengolahan penyajian
pengemasan  olahan pangan
dari ikan dan daging

IX /1 Peserta didik dapat  menyebutkan  5 macam
teknik pengolahan dari  daging

18

19 Menerapkan manfaat dan proses
pembuatan  penyajian dan
pengemasan olahan dari bahan
pangan ikan dan daging menjadi
produk pangan setengah jadi

Pengolahan bahan pangan
ikan dan daging  menjadi
produk setengah jadi

IX/1 Peserta didik dapat membedakan olahan
pangan setengah jadi dari ikan dengan
makanan yang sudah jadi/ paten

19

20 Memahami rancangan dan
pembuatan  penyajian  dan
pengemasan olahan produk pangan
setengah jadi dari bahan ikan dan
daging  menjadi makanan

Pengolahan  bahan pangan
dari ikan dan daging yang
setengah jadi menjadi
makanan

IX/1 Peserta didik dapat membedakan olahan
pangan setengah jadi dari daging dengan
makanan yang sudah jadi/ paten

20

21
Menerapkan manfaat dan proses
olahan dari hasil samping pangan
hewani  menjadi produk non pangan

Pengolahan dari hasil
samping  pangan hewani
menjadi produk non pangan

IX/1 Peserta didik  dapat menyebutkan  proses
olahan dari hasil samping pangan hewani
menjadi produk non pangan

21

22
Membuat olahan pangan dari bahan
ikan dan daging putih atau merah
menjadi makanan sesuai rancangan
yang ada diwilayah setempat

Pengolahan pangan dari
daging dan ikan merah atau
putih menjadi makanan

IX/2 Peserta didik dapat menyebutkan olahan
pangan dari ikan dan daing putih atau
merah

22



23 Membuat olahan pangan dari bahan
ikan dan daging putih atau merah
menjadi produk pangan setengah
jadi sesuai hasil analisis

Pengolahan bahan pangan
setengah jadi dari bahan
ikan dan daging putih atau
merah menjadi produk
pangan setengah jadi

IX/2 Peserta didik dapat menyebutkan  proses
olahan dari  setengah jadi menjadi makanan
sesuai rancangan bahan yang ada

23

24 Membuat olahan produk pangan
setengah jadi  dari bahan ikan dan
dagingputih atau merah menjadi
makanan.

Pengolahan ,dari hasil
samping  bahan ikan dan
daging menjadi produk non
pangan

IX/2 Peserta didik dapat menyebutkan produk
pangan setengah jdeidari bahan ikandan
daging menjadi makanan

24

25 Membuat olahan dari hasil samping
pangan hewani menjadi produk non
pangan

Pengolahan penyajian
pengemasan  olahan pangan
dari ikan dan daging

IX /2 Peserta didik dapat  menyebutkan hasil
samping pangan hewani menjadi produk
non pangan

25
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2015 – 2016

JENJANG : S M P BENTUK SOAL : PILIHAN GANDA
MATA PELAJARAN : P K n JUMLAH SOAL : 50
KURIKULUM ACUAN : KTSP ALOKASI WAKTU: 90 MENIT

No
Urut

Standar Kompetensi Lulusan
(SKL) Kompetensi yang diuji Materi Indikator No

Soal
1 2 3 4 5 6
1 Memahami dan menunjukkan

sikap positif terhadap norma-
norma kebiasaan, adat istiadat
dan peraturan  dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara

Sikap positif terhadap
norma norma yang berlaku
dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa
dan bernegara

Pengertian norma Peserta didik dapat menjelaskan pengertian
norma

1

Arti penting norma dalam
kehidupan masyarakat

D Disajikan pernyataan peserta didik dapat
menunjukan arti penting norma bagi
kehidupan masyarakat

2

Norma hokum Disajikan gambar perilaku norma peserta
didik dapat menentukan gambar yang sesuai
dengan norma hukum

3

Sikap positif terhadap peraturan Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menunjukan sikap positif terhadap peraturan

4

2 Menjelaskan makna proklamasi
kemerdekaan republik
Indonesia sesuai dengan
suasana kebatinan konstitusi
pertama

Proklamasi Kemerdekaan
republik Indonesia

Arti penting proklamasi
kemerdekaan bagi bangsa
Indonesia

Disajikan pernyataan peserta didik dapat
menentukan tiga arti penting proklamasi bagi
bangsa Indonesia

5

Hasil sidang PPKI tanggal 18
Agustus 1945

Disajikan pernyataan peserta didik dapat
menentukan hasil siding PPKI tanggal 18
Agustus 1945

6

Sikap setia terhadap proklamasi
kemredekaan

Disajikan pernyataan peserta didik dapat
menentukan sikap setia terhadap proklamasi
kemerdekaan

7

3 Menampilkan sikap positif
terhadap perlindungan dan
penegakkan HAM

Perlindungan dan
Penegakkan HAM

Latar Belakang lahirnya
perundangan HAM

Disajikan pernyataan peserta didik dapat
menentukan latar belakang lahirnya
perundangan HAM

8

Fungsi Komnas HAM Disajikan pernyataan, Peserta didik dapat
menjelaskan 3 fungsi  Komnas HAM

9



Sikap positif terhadap
perlindungan dan penegakan HAM

Peserta didik dapat menunjukan sikap positif
terhadap perlindungan dan penegakkan HAM

10

4 Menghargai perbedaan dan
kemerdekaan mengeluarkan
pendapat dengan bertanggung
jawab

Kemerdekaan
mengeluarkan pendapat
dengan bertanggung jawab

Pasal 28 UUD Negara RI tahun
1945

Disajikan gambar menyampaikan pendapat
dimuka umum, peserta didik dapat
menunjukan pasal dalam UUD 1945 yang
sesuai gambar tersebut

11

Bentuk-bentuk penyampaian
pendapat dimuka umum

Disajikan pernyataan siswa dapat
menunjukkan 3 bentuk penyampaikan
pendapat dimuka umum

12

Kemerdekaan mengeluarkan
pendapat

Disajikan 4 kolom pernyataan, peserta didik
dapat menjelaskan 3 akibat  menyampaikan
pendapat yang dilakukan tanpa batas dan
tidak bertanggung jawab.

13

5 Menampilkan perilaku yang
baik sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945

Perilaku yang baik sesuai
dengan nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945

Pancasila sebagai dasar negara Peserta didik dapat menentukan pilihan
pernyataan yang menunjukan alasan Pancasila
dijadikan dasar Negara Republik Indonesia

14

Nilai Pancasila Disajikan gambar orang sedang melakukan
kegiatan musyawarah, peserta didik dapat
menentukan sila Pancasila yang sesuai dengan
gambar tersebut

15

Sikap Positif terhadap Pancasila Disajikan wacana, peserta didik dapat
menentukan pilihan pernyataan yang
menunjukan perbuatan yang sesuai dengan
nilai salah satu sila Pancasila dalam hidup
bermasyarakat

16

Konstitusi Negara Republik
Indonesia

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menunjukkan 3 konstitusi yang pernah
berlaku di Indonesia

17

Peseta didik dapat menjelaskan sistem
pemerintahan yang digunakan pada masa
berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949

18

Penyimpangan terhadap UUD
1945 pada masa berlakunya UUD

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat me
menentukan penyimpangan terhadap UUD

19



RIS dan UUDS 1950. 1945 yang terjadi pada masa berlakunya
konstitusi

Hasil dari amandemen terhadap
UUD 1945

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menyebutkan pasal hasil amandemen UUD
1945 dalam bidang pendidikan

20

Sikap positif terhadap pelaksanaan
UUD 1945 hasil amandemen

Disajikan pernyataan peserta didik dapat
menunjukkan contoh sikap positif terhadap
hasil amandemen UUD 1945

21

6 Menunjukkan sikap positif
terhadap kehidupan demokrasi
dan kedaulatan rakyat

Kehidupan demokrasi dan
kedaulatan rakyat

Tata Urutan Perundang-undangan
menurut UU nomor 12 tahun 2011

Disajikan perundang-undangan, peserta didik
dapat menentukan tata urutan perundang-
undangan menurut UU nomor 12 tahun 2011

22

Lembaga Pemberantasan KorupsiD       Disajikan pernyataan peserta didik dapat
menyebutkan lembaga yang berwenang dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia

23

Perundangan-undangan tentang
pemberantasan tindak pidana
korupsi

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menentukan Undang-undang tentang Komisi
Pemberantasan orupsi

24

Contoh sikap demokratis  dalam
musyawarah

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menjelaskan 3 contoh sikpa demokratis dalam
musyawarah

25

7 Menampilkan partisipasi dalam
usaha pembelaan negara

Pembelaan Negara Pengertian bela negara Peserta didik dapat menjelaskan pengertian
bela Negara

26

Pentingnya bela negara Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menentukan pentingnya membela negara
Indonesia

27

Bentuk-bentuk usaha pembelaan
Negara

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menunjukan 2 bentuk usaha pembelaan
negara

28

Perundang-undangan yang
mengatur tentang pertahanan
negara

Disajikan pernyataan peserta didik dapat
menunjukkan pasal dalam UUD  1945 yang
mengatur tentang pertahanan Negara

29

Komponen pertahanan negara Disajikan gambar TNI-POLRI, peserta didik 30



dapat menunjukkan komponen pertahanan
Negara dari gambar tersebut

Peran serta dalam usaha bela
negara

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menjelaskan peran serta pelajar dalam
usaha pembelaan negara

31

Sikap terhadap Negara Kesatuan
republik Indonesia

Disajikan pernyataan , peseta didik dapat
menujukan sikap yang perlu dilakukan
terhadap pihak yang ingin menghancurkan
NKRI

32

8 Menjelaskan makna otonomi
daerah, dan hubungannya
antara pemerintah pusat dan
daerah

Otonomi daerah Hakekat Otonomi daerah Peserta didik dapat menjelaskan hakekat
otonomi daerah

33

Tujuan Otonomi daerah Disajaikan pernyataan, peserta didik dapat
menentukan salah satu tujuan otonomi daerah

34

Azas otonomi daerah Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menentukan salah satu azas otonomi daerah

35

Landasan hukum otonomi daerah Peserta didik dapat menunjukan salah satu
landasan hokum otonomi daerah

36

Kewenangan pemerintah daerah
dalam otonomi daerah

Disajikan table, peserta didik dapat
menentukan 3 kewenangan pemerintah pusat
dalam otonomi daerah

37

Kebijakan publik Disajikan pernyataan peserta didik dapat
menjelaskan dampak tidak adanya partisipasi
masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik

38

DPRD Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menentukan fungsi DPRD

39

Pentingnya partisipasi masyarakat
dalam merumuskan kebijakan
publik di daerah

Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya
partisipasi masyarakat dalam merumuskan
perda di daerah

40

9 Menunukkan sikap kritis dan
apresiatif terhadap dampak
globalisasi

Dampak Globalisasi Factor-faktor pendorong
globalisasi

Disajikan pernyataan , peserta didik dapat
menentukan 3 faktor pendorong globalisasi

41

Manfaat globalisasi bagi bangsa
Indonesia

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menentukan 3 manfaat penting globalisasi

42

Pengertian politik luar negeri Peserta didik dapat menjelaskan pengertian 43



bebas aktif aktif dalam politik luar negeri Indonesia
Bentuk-bentuk kerjasama Disajikan pernyataan, peserta didik dapat

menyebutkan contoh bentuk kerjasama
multilateral

44

Sikap terhadap dampak globalisasi Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menunjukan nilai budaya asing yang dapat
diambil oleh bangsa Indonesia dalam era
globalisasi

45

10 Memahami  prestasi diri untuk
berprestasi sesuai dengan
kemampuannya

Prestasi diri Potensi diri Disajikan pernyataan , peserta didik dapat
menyimpulkan pengertian  potensi diri

46

Ciri-ciri orang berprestasi Disajikan pernyataan peserta didik dapat
menentukan 3 ciri orang yang berprestasi

47

Pentingnya Prestasi diri bagi
keunggulan bangsa

Peserta didik dapat menjelaskan arti penting
prestasi diri bagi keunggulan bangsa

48

Mewujudkan prestasi diri sesuai
kemampuan demi keunggulan
bangsa

Disajikan gambar WNI yang berprestasi,
peserta didik dapat menunjukkan 2 WNI yang
berprestasi di tingkat dunia

49

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menunjukkan karakter yang diperlukan untuk
mencapai prestasi diri.

50



PANDUAN UJIAN PRAKTIK
BAHASA INGGRIS

SMP/MTs

SMP/MTs DKI JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2015-2016



PANDUAN UMUM
UJIAN PRAKTIK BAHASA INGGRIS UNTUK SMP/MTs

PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN AJARAN 2015-016

A. TUJUAN PENULISAN PANDUAN
Penulisan panduan ini dimaksudkan untuk membantu para guru di
sekolah dalam menyelenggarakan ujian praktik bahasa Inggris di sekolah
di lingkungan SMP/MTs di provinsi DKI Jakarta. Panduan ini berisi
panduan untuk ujian praktik speaking dan writing.

B. UJIAN PRAKTIK BAHASA INGGRIS APA YANG DIPILIH
Idealnya sekolah mengadakan ujian praktik bahasa Inggris yang meliputi
listening, speaking dan writing. Hal ini dilakukan karena tujuan ujian
bahasa Inggris adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan
berkomunikasi bahasa Inggris siswa setelah belajar selama tiga tahun di
sekolah. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris ini meliputi
kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis.
Kemampuan membaca dan menulis pasif sudah diujikan dalam UN.
Dengan demikian ujian yang masih perlu dilakukan adalah ujian praktik
speaking dan writing. Ujian praktik ini sangat tepat bila dilakukan oleh
sekolah. Tentu saja ujian praktik yang dilakukan oleh sekolah hendaknya
dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengujian bahasa yang baik
dan benar. Oleh karena itu dipandang perlu memberi panduan ujian ini
bagi para guru dan sekolah.

Namun demikian bila kedua keterampilan berbahasa ini (speaking dan
writing) tidak  bisa dilakukan semua, hendak nya sekolah memilih salah
satu keterampilan berbahasa yang diujikan secara praktik ini agar sekolah
dapat memberikan laporan penilaian kemampuan berbahasa Inggris anak
kepada orang tua atau publik yang mendekati kemampuan sebenarnya
sebagai wujud tanggungjawab sekolah kepada publik.

C. PANDUAN UJIAN PRAKTIK BAHASA INGGRIS
Apa dan bagaimana ujian praktik bahasa Inggris ini dilakukan dapat
dibaca pada lampiran yang berisi panduan ujian praktik untuk speaking
dan writing terlampir.

D. LAPORAN UJIAN PRAKTIK
Setelah ujian praktik dilakukan hendaknya panitia ujian membuat laporan
hasil ujian ke panitia ujian sekolah untuk ditindaklanjuti dalam rangka
penentuan kelulusan siswa di sekolah.



PANDUAN UJIAN PRAKTIK SPEAKING
SMP/MTs DKI JAKARTA TAHUN AJARAN 2015-2016

A. KOMPETENSI YANG DIUJI

Kompetensi berbicara (speaking) yang diuji meliputi kompetensi berdialog
baik yang transaksional, interpersonal maupun monolog dengan
menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar dan berterima untuk
berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Dalam berdialog para peserta didik hendaknya memakai Language Function
yang terkait dengan maksud berdialog baik secara informal maupun netral
dengan langkah berdialog yang diawali dengan pembukaan, penyampaian
maksud dan penutup. Sedangkan dalam bermonolog para siswa diarahkan
untuk menyampaikan tujuan komunikatif mereka sesuai dengan langkah
retorika monolog yang terkait misalnya untuk bercerita yang tujuannya
untuk menyampaikan pengalaman yang pernah dialaminya maka langkah
retorika yang diapakai adalah introduction, a sequence of event dan conclusion.

B. TEKNIK DAN BENTUK UJIAN

Teknik ujian yang dipakai hendaknya teknik yang paling sesuai untuk
mengukur kemampuan berbicara siswa. Misalnya tidak tepat lagi mengukur
kemampuan berbicara siswa dengan ujian berbentuk tertulis seperti
melengkapi dialog dengan language function tertentu. Dalam ujian praktik
speaking bahasa Inggris cara yang dipakai antara lain melalui aneka role play
dan praktik berbicara langsung (kinerja).

Untuk praktik berdialog sebaiknya digunakan bentuk role play dengan segala
ragamnya dan untuk bermonolog digunakan bentuk tes kinerja berbicara
atau speaking performance. Guru dapat meminta siswa langsung berbicara
sesuai dengan maksud berkomunikasi yang hendak disampaikan misalnya
bercerita, atau menjelaskan cara membuat sesuatu dan sebagainya. Berikut
ini contoh-contoh yang dapat dipakai:

1. Contoh role play dalam bentuk improvisation untuk berdialog. Siswa
berbicara dan berakting berpasangan berdasarkan situasi yang diberikan.
Tentu saja situasi ini perlu dipelajari terlebih dahulu oleh kedua siswa itu
sebelum mereka berbicara. Penting diperhatikan bahwa dalam membuat
situasi perlu diperhatikan bagaimana caranya agar language function yang
akan diuji dapat dihasilkan oleh para peserta ujian speaking dengan
benar.

Read the situation and create a dialogue between you and the girl.

You are walking to go to the supermarket. In front of you a girl is walking to
the same direction. Suddenly she drops her purse subconsiously. You pick
the purse up and give it to her. As she thanks you, you suddenly realize that
she was a classmate of yours several years ago



2. Bermain peran (Role play) dengan kartu peran.

Work in pairs; A and B. Read the card and create a dialoge based
on the card given

 Card  A
You and your friend are going out to eat diner. You need to decide where
to go. You would like to try something different because you are bored of
the same food. You make suggestion to have different food in a different
restaurant.

 Card  B
You and your friend are going out to eat diner. You need to decide where
to go. Your friend suggests you to try something different because
he/she is bored to have the same food. You don’t agree with your
friend’s suggestion. You are not sure if you like the food he/she offered.

3. Contoh ujian kinerja berbicara untuk monolog:
Dalam ujian ini interlocutor mempersilahkan siswa untuk menyampaikan
sesuatu.
Misal ada seorang siswa yang ingin menjelaskan cara membuat makanan
kesukaannya:

Interlocutor : Well, Aufi, what would you like to tell us today?
Student : I’d like to tell you how to make my favorite food, Madam.
Interlocutor : That’s good. Well, go ahead.
Student : …… (menjelaskan cara membuat makanan kesukaannya).

Interlocutor : Well, Aulia, what would you like to tell us today?
Student : I’d like to tell you how I spent my holiday last semester, Sir
Interlocutor : That’s good. Well, go ahead.
Student : …… (menceritakan pengalaman liburan).

C. ORANG YANG TERLIBAT DALAM UJIAN SPEAKING
Sedikitnya ada tiga pihak yang terkait dengan ujian speaking yaitu
1) interlocutor atau orang yang mengatur pembicaraan siswa,
2) assessor atau orang yang tugasnya memberi skor dan menilai berdasarkan

rubrik tertentu
3) siswa atau orang yang diuji kemampuan berbicaranya.

D. PROSEDUR UJIAN PRAKTIK BERBICARA
Ujian praktek hendaknya dilaksanakan dengan memakai tahapan misalnya
seperti berikut ini:
1. Pembukaan.

Pada tahapan ini interlocutor menanyakan sesuatu misalnya kabar atau
kesehatan siswa dan sebagainya dengan maksud agar siswa tidak merasa
tegang menghadapi ujian speaking.

2. Uji kinerja
Pada tahap ini siswa menunjukkan kinerja berbicaranya baik kegiatan
berdialog maupun bermonolog.  Sementara itu assessor memberikan skor



sesuai dengan rubrik yang telah disediakan untuk tiap peserta pada saat
mereka sedang berbicara.

3. Penutup
Pada tahap ini interlocutor mengucapkan terima kasih pada siswa atas
partisipasinya dalam kegiatan ujian speaking dan mennyampaikan
harapan-harapannya.

E. RUBRIK PENSKORAN SISWA DALAM UJIAN BERBICARA
Ada beberapa hal yang perlu diskor atau dinilai oleh assessor dalam ujian
speaking. Berikut ini hal-hal yang dapat dipakai sebagai acuan.
1. Content
2. Accuracy
3. Fluency

Adapun rubrik yang dipakai misalnya sebagai berikut:

ASPEK SKOR KETERANGAN

C
O

N
TE

N
T 4

3
2
1

Sangat jelas sesuai dengan judul
Sesuai dengan judul
Kurang sesuai dengan judul
Tidak sesuai judul

A
C

C
R

A
C

Y

4
3
2
1

Pilihan tatabahasa/kosa kata benar dan tepat
Ada satu/dua kesalahan tetapi tidak mempengaruhi makna
Sering membuat kesalahan sehingga makna sulit dipahami
Banyak kesalahan, mengubah makna

FL
U

E
N

C
Y

4
3
2
1

Sangat lancar, tanpa ragu-ragu
Lancar, sedikit tersendat
Kurang lancar
Tidak lancar, banyak ragu-ragu

C
O

M
M

U
N

IT
I

O
N

4
3
2
1

Sangat Expressif, menatap lawan bicara/audience.
Cukup expressif, percaya diri
Kurang expressif, menunduk
Tidak expressif, tidak fokus

Berdasarkan rubrik diatas maka skor maksimal (maximum score) speaking
seorang siswa adalah 16, sedangkan skor perolehannya (gained score)
tergantung hasil ujian masing-masing.

F. PENGOLAHAN NILAI SPEAKING
Nilai ujian speaking adalah akumulasi dari nilai berdialog dan bermonolog
dibagi dua.

Misal siswa bernama Anita
Untuk dialog Gained Score-nya =10, maka nilainya adalah 10/16 =  62,5
Untuk monolog Gained Score-nya = 13, maka nilainya adalah 13/16 =  81,25
Dengan demikian nilai akhir speaking Anita adalah 62,5 + 81,25/2 = 7,19
atau 71,9. Bila dibulatkan menjadi 72 atau 7.



G. MATERI UJIAN SPEAKING
Materi ujian speaking baik dialog (language functions) maupun monolog
(genre) mencakup materi speaking kelas 7, 8 dan 9 dengan mengambil
language functions dan atau teks yang esensial. Pemilihan materi esensial ini
baik dialog maupun monolog diserahkan sepenuhnya pada sekolah.



PANDUAN UJIAN PRAKTIK WRITING
SMP/MTs DKI JAKARTA TAHUN AJARAN 2015-2016

\
A. KOMPETENSI YANG DIUJI

Kompetensi menulis yang diujimeliputi kompetensi menulis teksfungsional
pendek maupun teks esei sederhana dengan menggunakan ragam bahasa
tulis secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dalam konteks
kehidupan sehari-hari.

Dalam menulis para siswa hendaknya memakai language feature dan langkah
retorika yang tepat sesuai dengan jenis teks yang akan ditulis. Misal untuk
mendeskripsikan hewan peliharaan, seorang siswa hendaknya memilih model
teks descriptive dengan langkah retorika: identification dan descriptions.
Sedangkan language features yang harus ada dalam tulisan tersebut
misalnya penggunaan kata kerja dalam bentuk simple present tense,
penggunaan kata sifat yang mendeskripsikan sesuatu, adanya topic sentence
dan supporting sentences sedemikian rupa sehingga teks menjadi padu
(coherent) dan mencapai tujuan komunikatifnya.

B. TEKNIK DAN BENTUK UJIAN
Tekni kujian yang dipakai hendaknya teknik yang paling sesuai untuk
mengukur kemampuan menulis siswa yaitu menulis langsung (kinerja).

Untuk praktik menulis sebaiknya diciptakan situasi komunikatif seperti
dalam kehidupan nyata siswa. Misalnya kegiatan menulis siswa diawali
dengan adanya maksud untuk menulis pada diri siswa. Guru dapat
menciptakan situasi ini dengan memberi siswa surat yang isinya meminta
mereka untuk menulis sesuatu, seperti pengalaman pribadinya mengenai
pengalaman yang terlupakan (unforgettable experience). Berdasar permintaan
ini lalu siswa menulis untuk membalas surat tersebut. Berikut ini contoh-
contoh yang dapat dipakai:

1. Reply this letter

Cengkareng, March, 17th 2016
Dear  Ifriend,

Hi, friend .... how is everything? I hope anything is right and always in
a good condition.  Hmm, do you still like eating a bakso or meat ball? I
hope so because I do like it very much. I always eat Bakso three times in
a week. But do you know what was happened when I ordered a meatball
yesterday? I had bad experience when I ate meatball in a restaurant.

Actually it happened when I felt very hungry and I needed something
to eat, so I went to a restaurant for lunch. I ordered a bowl of meatball.
When I wanted to eat the meatball, I saw a hair in the bowl. I asked the
waiter to change my meatball. The waiter asked me to wait for five
minutes. But until 30 minutes, the waiter didn’t bring my new meatball.
I asked the waiter again, and he asked me to wait for a moment. I just
couldn’t take it anymore. I went out from the restaurant and promised
that I wouldn’t eat at the restaurant again. Well, that’s my bad experience
with my favorite food.



Ok. Rara... I think it’s enough for now. Hope you can share your
unforgettable experience and share with me.

Your best friend

Rizki Ayusti

2. Have a look our classroom, our school garden or our mango tree in the
school garden, etc. Then write a text that describes it. Remember in writing
your text you have to pay attention on the generic structure of the
descriptive text: Identification and descriptions.

3. You have just left your school. Suddenly you realize that you lost your
wallet/ purse. You cannot go home by bus/ ojek. You ask for your
teacher’s help to lend his/ her HP to write an SMS to your parents. Write
your own short message that asks your mother/ father/ brother to help
you to go home.

Note:
Bila memungkinkan dan dapat dilaksanakan dengan baik dan aman, para
siswa bisa diminta menulis SMS diatas, langsung di HP miliknya.

2. RUBRIK PENSKORAN SISWA DALAM UJIAN PRAKTIK MENULIS

Ada beberapa hal yang perlu diskor atau dinilai oleh guru dalam ujian
praktik menulis. Berikut ini hal-hal yang dapat dipakai sebagai acuan.
1. Tata bahasa dan vocabulary
2. Manajemen wacana
3. Kejelasan makna
4. Hubungan antar gagasan

NO ASPEK YANG DISKOR SKOR SKOR
MAX

1 Tata bahasa and vocabulary:
a. Benar dan tepat
b. Benar, kurang tepat, tidak mempengaruhi arti
c. Kurang tepat dan mempengaruhi arti
d. Sulit dimengerti
e. Tidak menulis

4
3
2
1
0

4



2 Manajemen wacana (penyampaian gagasan)
a. Berstruktur sesuai jenis teks secara maksimal
b. Berstruktur minimal sesuai jenis teks
c. Pilihan teks tidak jelas
d. Tidak berstruktur dan sulit dipahami
e. Tidak berstruktur dan tidak bermakna

4
3
2
1
0

4

3 Kejelasanmakna:
a. Jelas dan efektif
b. Jelas
c. Bermakna tapi terkadang kurang jelas
d. Bermakna tapi sulit dipahami
e. Menulis acak sehingga makna hilang

4
3
2
1
0

4

4 Hubungan antar gagasan:
a. Menunjukkan kelancaran hubungan
b. Menunjukkan transisi hubungan antar gagasan
c. Kurang jelas
d. Kacau
e. Gagal merealisasikan gagasan

4
3
2
1
0

4

JUMLAH SKOR MAXIMAL 16

3. PENGOLAHAN NILAI WRITING
Nilai ujian praktik menulis adalah akumulasi dari nilai menulis short
functional teks dan essay texts.

Misal siswa bernama Harjono
Untuk short functional text Gained Score-nya =10, maka nilainya adalah
10/16= 62,5
Untuk essay text Gained Score-nya = 13, maka nilainya adalah 13/16=
81,25
Dengan demikian nilai akhir writing Harjono adalah 62,5 + 81,25/2=7,19
atau 71,9. Bila dibulatkan menjadi 72 atau 7.
Namun bila guru hanya mengambil salah satu dari dua jenis teks diatas
(short functional atau essay text saja) maka penskoran dan penilaian
dapat dilakukan sebagai berikut:

Misal siswa bernama Irvan
Untuk short functional text Gained Score-nya =10, maka nilai menulisnya
adalah 10/16= 62,5. Bila dibulatkan menjadi 63.



KISI – KISIPENULISAN SOAL
UJIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Jenjang Sekolah :  SMP
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris.
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Jumlah Soal : 50 Soal
Alokasi Waktu : 120 Menit
Penyusun : Dra. Indah Lestari, M. Hum.

No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

1 11.1 Merespon makna yang
terdapat dalam teks tulis
fungsional pendek
sangat sederhana secara
akurat, lancar dan
berterima yang berkaitan
dengan lingkungan
terdekat

VII/2 3.13 Menerapkan struktur
teks dan unsur
kebahasaan untuk
melaksanakan fungsi
sosial dari teks pesan
singkat dan
pengumuman/pemberita
huan (notice), sesuai
dengan konteks
penggunaannya.

VIII/2 Announcement Disajikansebuahtekspengumu
man di
sekolahtentangsuatukegiatan,si
swadapatmenentukanjawaband
aripertanyaan informasi
rincidalamtekstersebutdengant
epat

1

Disajikan sebuah teks
pengumuman yang sama,siswa
dapat menentukan jawaban
dari pertanyaan informasi
tertentu dalam teks tersebut
dengan tepat

2

Disajikankutipankalimatdarite
kspengumuman yang
samadengansalahsatu kata
digarisbawahi,
siswadapatmenentukanmakna
kata tersebutdengantepat

3



No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

2 5.2 Merespon makna dalam
teks tulis fungsional
pendek sederhana  secara
akurat, lancar dan
berterima yang berkaitan
dengan lingkungan
sekitar

VIII/1 – _ Letter/email Disajikansebuahsuratpribadi,
siswadapatmenentukanjawaba
ndaripertanyaaninformasirinci
dalamtekstersebutdengantepat

4

Disajikan sebuah surat pribadi
yang sama, siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan informasi tersirat
dalam teks  tersebut dengan
tepat.

5

3 5.2 Merespon makna dalam
teks tulis fungsional
pendek sederhana  secara
akurat, lancar dan
berterima yang berkaitan
dengan lingkungan
sekitar

VIII/1 3.13 Menerapkan struktur
teks dan unsur
kebahasaan untuk
melaksanakan fungsi
sosial dari teks pesan
singkat dan
pengumuman/pemberita
huan (notice), sesuai
dengan konteks
penggunaannya.

VIII/2 Short message Disajikan sebuah teks
pesansingkat,siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan informasi  tertentu
dalam teks tersebut dengan
tepat.

6

Disajikan kutipan kalimat dari
teks pesansingkat yang sama
dengan salah satu kata digaris
bawahi, siswa dapat
menentukan makna kata
tersebut dengan tepat.

7

4 11.2Merespon makna dalam
teks tulis fungsional pendek
sederhana secara akurat,
lancar dan berterima yang
berkaitan dengan lingkungan

VIII/2 3.14 Menyebutkan struktur
teks, unsur kebahasaan,
dan fungsi sosial dari
teks iklan produk dan
jasa, sesuai dengan

IX/2 Advertisement Disajikan sebuah teks iklan
hotel/ restaurant,siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan informasi  rinci
dalam teks tersebut dengan
tepat.

8



No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

sekitar konteks penggunaannya. Disajikan sebuah teks iklan
yang sama, siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan informasi tersirat
dalam teks tersebut dengan
tepat.

9

5 11.2Merespon makna dalam
teks tulis fungsional pendek
sederhana secara akurat,
lancar dan berterima yang
berkaitan dengan lingkungan
sekitar

VIII/2 3.13 Menerapkan struktur
teks dan unsur kebahasaan
untuk melaksanakan
fungsi sosial dari teks
pesan singkat dan
pengumuman/pemberitahu
an (notice), sesuai dengan
konteks penggunaannya.

VIII/2 Announcement Disajikan sebuah teks
pengumuman di
tempatumum,siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan informasi  rinci
dalam teks tersebut dengan
tepat.

10

Disajikan sebuah teks
pengumuman yang sama,
siswa dapat menentukan
jawaban dari pertanyaan
informasi tertentudalam teks
tersebut dengan tepat.

11

Disajikan kutipan kalimat dari
teks pengumuman yang sama
dengan salah satu kata digaris
bawahi, siswa dapat
menentukan makna kata
tersebut dengan tepat.

12

6 11.1 Merespon makna yang
terdapat dalam teks tulis
fungsional pendek  sangat
sederhana secara akurat,
lancar dan berterima yang
berkaitan dengan
lingkungan terdekat

VII/2 3.4 Menerapkan struktur teks
dan unsur kebahasaan untuk
melaksanakan fungsi sosial
dari teks undangan pribadi dan
ucapan selamat (greeting
card), sesuai dengan konteks
penggunaannya.

VIII/1 Invitation Disajikan sebuah teks
undanganulangtahun, siswa
dapat menentukan jawaban
dari pertanyaan informasi
tertentu dalam teks tersebut
dengan tepat.

13



No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

Disajikan sebuah teks
undangan yang sama, siswa
dapat menentukan jawaban
dari pertanyaan informasi
tersirat dalam teks tersebut
dengan tepat.

14

7 11.2Merespon makna dalam
teks tulis fungsional pendek
sederhana secara akurat,
lancar dan berterima yang
berkaitan dengan lingkungan
sekitar

VIII/2 3.13 Menerapkan struktur
teks dan unsur
kebahasaan untuk
melaksanakan fungsi
sosial dari teks pesan
singkat dan
pengumuman/pemberita
huan (notice), sesuai
dengan konteks
penggunaannya.

VIII/2 Short message Disajikankutipankalimatdarite
kspesansingkatantartemandeng
ansalahsatu kata
gantidigarisbawahi,
siswadapatmenentukanjawaba
npertanyaan rujukan kata
gantitersebutdengantepat.

15

Disajikan kutipan kalimat dari
teks pesansingkat yang sama
dengan salah satu kata digaris
bawahi, siswa dapat
menentukan makna kata
tersebut dengan tepat.

16

8 5.3 Merespon makna dan
langkah retorika dalam
esei pendek sederhana
secara akurat, lancar dan
berterima  yang
berkaitan dengan
lingkungan sekitar dalam
teks berbentuk
descriptive dan recount

VIII/1 3.12 Menerapkan struktur teks
dan unsur kebahasaan
untuk melaksanakan
fungsi sosial teks recount
dengan menyatakan dan
menanyakan tentang
kegiatan, kejadian, dan
peristiwa, pendek dan
sederhana, sesuai dengan
konteks penggunaannya.

VIII/2 Recount Text Disajikansebuahteks recount
tentangpengalamanpribadi,
siswadapatmenentukanjawaba
npertanyan pikiran
utamadarisebuah paragraph
dengantepat.

17

Disajikan sebuah teks recount
yang sama, siswa dapat
menentukan jawaban
pertanyaninformasitertentudala
mtekstersebutdengan tepat.

18



No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

Disajikan sebuah teks recount
yang sama, siswa dapat
menentukan jawaban
pertanyan informasi rinci
dalam teks tersebut dengan
tepat.

19

9 5.3 Merespon makna dan
langkah retorika dalam esei
pendek sederhana secara
akurat, lancar dan berterima
untuk berinteraksi dalam
konteks kehidupan sehari-hari
dalam teks berbentuk
procedure dan report

IX/1 3.13 Menerapkan struktur
teks dan unsur
kebahasaan untuk
melaksanakan fungsi
sosial teks factual report
dengan menyatakan dan
menanyakan tentang
teks ilmiah faktual
tentang orang, binatang,
benda, gejala dan
peristiwa alam dan
sosial, pendek dan
sederhana, sesuai
dengan konteks
pembelajaran di
pelajaran lain di Kelas
IX.

IX/2 Report Text Disajikan sebuah teks
reporttentangsebuahtanaman,
siswa dapat menentukan
jawaban dari pertanyaan
informasi  tertentu dalam teks
tersebut dengan tepat.

20

Disajikan sebuah teks
reportyang sama, siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan
pikiranutamadarisebuahparagr
af tersebut dengan tepat.

21

Disajikan kutipan kalimat dari
teksreportyang sama dengan
salah satu kata digaris bawahi,
siswa dapat menentukan
makna kata tersebut dengan
tepat.

22



No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

Disajikan sebuah teks report
yang sama, siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan
informasirincidalamteksterseb
utdengan tepat.

23

10 5.3 Merespon makna dan
langkah retorika dalam esei
pendek sederhana secara
akurat, lancar dan berterima
untuk berinteraksi dalam
konteks kehidupan sehari-hari
dalam teks berbentuk
procedure dan report

IX/1
3.8 Menerapkan struktur teks

dan unsur kebahasaan untuk
melaksanakan fungsi sosial
menyatakan dan
menanyakan hubungan
sebab akibat dan hubungan
kebalikan, sesuai dengan
konteks penggunaannya.

IX/1 Procedure Text Disajikan sebuah teks
procedure
tentangmengoperasikansesuatu
, siswa dapat menentukan
jawaban dari pertanyaan
informasi rincidalam teks
tersebut dengan tepat.

24

Disajikan sebuah teks
procedureyang sama, siswa
dapat menentukan jawaban
dari pertanyaan informasi
tertentudalam teks tersebut
dengan tepat.

25

Disajikan kutipan kalimat dari
teks procedure yang sama
dengan salah satu kata ganti
digaris bawahi, siswa dapat
menentukan jawaban
pertanyaan rujukan kata ganti
tersebut dengan tepat.

26

Disajikan kutipan kalimat dari
teks procedure yang sama
dengan salah satu kata digaris
bawahi, siswa dapat
menentukan jawaban
pertanyaan makna kata

27



No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

tersebut dengan tepat.

11 11.3 Merespon makna dan
langkah retorika dalam esei
pendek sederhana secara
akurat, lancar dan berterima
yang berkaitan dengan
lingkungan sekitar dalam
teks berbentuk recount dan
narrative

VIII/2 3.14 Memahami fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan dari teks
naratif berbentuk fabel,
sesuai dengan konteks
penggunaannya.

VIII/2 Narrative Text Disajikan sebuah teks
narrative fable, siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan informasi  rinci
dalam teks tersebut dengan
tepat.

28

Disajikan sebuah teks
narrativefable yang sama,
siswa dapat menentukan
jawaban dari pertanyaan
informasi  tertentu dalam teks
tersebut dengan tepat.

29

Disajikan sebuah teks
narrativefable yang sama,
siswa dapat menentukan
jawaban dari pertanyaan pesan
moral dari teks tersebut
dengan tepat.

30

12 11.3 Merespon makna dan
langkah retorika dalam esei
pendek sederhana secara
akurat, lancar dan berterima
untuk berinteraksi dalam
konteks kehidupan sehari-hari
dalam teks berbentuk
narrative dan report

IX/2 3.13 Menerapkan struktur
teks dan unsur kebahasaan
untuk melaksanakan fungsi
sosial teks factual report
dengan menyatakan dan
menanyakan tentang teks
ilmiah faktual tentang
orang, binatang, benda,
gejala dan peristiwa alam
dan sosial, pendek dan

IX/2 Report Text Disajikan sebuah teks report
tentang binatang serangga,
siswa dapat menentukan
jawaban dari pertanyaan
gambaran umum dari teks
tersebut dengan tepat.

31

Disajikan sebuah teks report
yang sama, siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan informasi rinci
dalam teks tersebut dengan

32



No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

sederhana, sesuai dengan
konteks pembelajaran di
pelajaran lain di Kelas IX.

tepat.

Disajikan sebuah teks report
yang sama, siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan informasi tertentu
dalam teks tersebut dengan
tepat.

33

Disajikan kutipan kalimat dari
teks report yang sama dengan
salah satu kata digaris bawahi,
siswa dapat menentukan
jawaban pertanyaan makna
kata tersebut dengan tepat.

34

13 11.2  Merespon makna dan
langkah retorika secara
akurat, lancar dan berterima
dalam esei sangat sederhana
yang berkaitan dengan
lingkungan terdekat dalam
teks berbentuk descriptive
dan procedure

VII/2 3.10 Memahami fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan dari teks
deskriptif dengan
menyatakan dan
menanyakan tentang
deskripsi orang, binatang,
dan benda, sangat pendek
dan sederhana, sesuai
dengan konteks
penggunaannya.

VII/2 Descriptive Text Disajikan sebuah teks
descriptive tentang idola
orang terdekat, siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan pikiran utama
sebuah paragraf dalam teks
tersebut dengan tepat.

35

Disajikan sebuah teks
descriptive yang sama, siswa
dapat menentukan jawaban
dari pertanyaan informasi rinci
dalam teks tersebut dengan

36



No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

tepat.

Disajikan sebuah teks
descriptive yang sama, siswa
dapat menentukan jawaban
dari pertanyaan informasi
tertentu dalam teks tersebut
dengan tepat.

37

14 11.3 Merespon makna
dan langkah retorika dalam
esei pendek sederhana secara
akurat, lancar dan berterima
untuk berinteraksi dalam
konteks kehidupan sehari-
hari dalam teks berbentuk
narrative dan report

IX/2 3.11 Memahami fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan dari teks
naratif berbentuk cerita
rakyat, sesuai dengan
konteks penggunaannya.

IX/2 Narrative Text Disajikan sebuah teks
narrative tentang cerita
rakyat, siswa dapat
menentukan jawaban dari
pertanyaan pikiran utama
sebuah paragraf dalam teks
tersebut dengan tepat.

38

Disajikan sebuah teks
narrative yang sama, siswa
dapat menentukan jawaban
dari pertanyaan informasi rinci
dalam teks tersebut dengan
tepat.

39

Disajikan sebuah teks
narrativeyang samat, siswa
dapat menentukan jawaban
dari pertanyaan informasi
tersirat dalam teks tersebut
dengan tepat.

40

15 12.2 Mengungkapkan
makna dan langkah retorika
dalam esei pendek sederhana
dengan menggunakan ragam

IX/2 3.13 Menerapkan struktur
teks dan unsur kebahasaan
untuk melaksanakan fungsi

IX/2 Teks rumpang Disajikan sebuah teks
rumpang report text dengan
tiga rumpang, siswa dapat
melengkapinya dengan

41



No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

bahasa tulis secara akurat,
lancar dan berterima untuk
berinteraksi dalam konteks
kehidupan sehari-hari dalam
teks berbentuk narrative dan
report

sosial teks factual report
dengan menyatakan dan
menanyakan tentang teks
ilmiah faktual tentang
orang, binatang, benda,
gejala dan peristiwa alam
dan sosial, pendek dan
sederhana, sesuai dengan
konteks pembelajaran di
pelajaran lain di Kelas IX.

verba/noun/adjective dengan
tepat.

Disajikan sebuah teks
rumpang yang sama dengan
tiga rumpang, siswa dapat
melengkapinya dengan
conjuntion/noun/adverbdengan
tepat.

42

Disajikan sebuah teks
rumpang yang sama dengan
tiga rumpang, siswa dapat
melengkapinya dengan
noun/adjective/verb dengan
tepat.

43

16 12.2 Mengungkapkan makna
dan langkah retorika dalam
esei pendek sederhana dengan
menggunakan ragam bahasa
tulis secara akurat, lancar dan
berterima  untuk berinteraksi
dengan lingkungan sekitar
berbentuk recount dan
narrative

VIII/2 3.12 Menerapkan struktur
teks dan unsur kebahasaan
untuk melaksanakan fungsi
sosial teks recount dengan
menyatakan dan
menanyakan tentang
kegiatan, kejadian, dan
peristiwa, pendek dan
sederhana, sesuai dengan
konteks penggunaannya.

VIII/2 Teksrumpang Disajikan sebuah teks
rumpang recount text dengan
tiga rumpang, siswa dapat
melengkapinya dengan
noun/adjective/adverb dengan
tepat.

44

Disajikan sebuah teks
rumpang yang sama dengan
tiga rumpang, siswa dapat
melengkapinya dengan
verb/preposition/pronoun
dengan tepat.

45

Disajikan sebuah teks
rumpang yang sama dengan
tiga rumpang, siswa dapat
melengkapinya dengan
conjuntion/noun/verb dengan

46



No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

tepat.

17 12.2 Mengungkapkan makna
dan langkah retorika dalam
esei pendek sederhana dengan
menggunakan ragam bahasa
tulis secara akurat, lancar dan
berterima  untuk berinteraksi
dengan lingkungan sekitar
berbentuk recount dan
narrative

VIII/2 3.8 Menerapkan struktur
teks dan unsur kebahasaan
untuk melaksanakan fungsi
sosial menyatakan dan
menanyakan tentang
tindakan/kegiatan/kejadian
yang sedang
dilakukan/terjadi pada saat
ini, waktu lampau, dan
waktu yang akan datang,
sesuai dengan

IX/1 Kata acak Disajikan sebuah kalimat
Simple PastContinous yang
diacak, siswa dapat
menyusunnya menjadi kalimat
yang bermakna dengan tepat

47

18 12.2 Mengungkapkan makna
dan langkah retorika dalam
esei pendek sederhana dengan
menggunakan ragam bahasa
tulis secara akurat, lancar dan
berterima  untuk berinteraksi
dengan lingkungan sekitar
berbentuk recount dan
narrative

VIII/2 3.8 Menerapkan struktur
teks dan unsur kebahasaan
untuk melaksanakan fungsi
sosial menyatakan dan
menanyakan hubungan
sebab akibat dan hubungan
kebalikan, sesuai dengan
konteks penggunaannya.

VIII/2 Kata acak Disajikan sebuah kalimat
compound sentence dengan
kata penghubung and/but/or
yang diacak, siswa dapat
menyusunnya menjadi kalimat
yang bermakna dengan tepat

48

19 6.2 Mengungkapkan makna
dan langkah retorika dalam
esei pendek sederhana dengan
menggunakan ragam bahasa
tulis secara akurat, lancar dan
berterima untuk berinteraksi
dalam konteks kehidupan
sehari-hari dalam teks

IX/1 3.7 Menerapkan struktur
teks dan unsur kebahasaan
untuk melaksanakan fungsi
sosial teks prosedur dengan
menyatakan dan
menanyakan tentang resep
dan manual, pendek dan

IX/1 Kalimatacak Disajikan sebuah teks
procedure yang diacak, siswa
dapat menyusunnya menjadi
teks yang koheren.

49



No
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Materi Indikator No

SoalKD Kelas
/Sem

KD Kelas/
Sem

berbentuk procedure dan
report

sederhana, sesuai dengan
konteks penggunaannya.

20 12.2 Mengungkapkan
makna dan langkah retorika
dalam esei pendek sederhana
dengan menggunakan ragam
bahasa tulis secara akurat,
lancar dan berterima untuk
berinteraksi dalam konteks
kehidupan sehari-hari dalam
teks berbentuk narrative dan
report

IX/2 3.13 Menerapkan struktur
teks dan unsur kebahasaan
untuk melaksanakan fungsi
sosial teks factual report
dengan menyatakan dan
menanyakan tentang teks
ilmiah faktual tentang
orang, binatang, benda,
gejala dan peristiwa alam
dan sosial, pendek dan
sederhana, sesuai dengan
konteks pembelajaran di
pelajaran lain di Kelas IX.

IX/2 Kalimatacak Disajikan sebuah teks report
yang diacak, siswa dapat
menyusunnya menjadi teks
yang koheren.

50



PANDUAN UJIAN PRAKTIK

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP )

DAERAH KHUSUS IBUKOTA ( DKI ) JAKARTA

MATA PELAJARAN
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KISI – KISI PENULISAN SOAL UJIAN SEKOLAH
( UJIAN PRAKTEK )

Sekolah :   SMP ................................... Kurikulum :   KTSP
Tahun Pelajaran :   2015 – 2016 Alokasi Waktu :   120 Menit
Mata Pelajaran : Tata Busana

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

1  Membekali siswa dalam
keterampilan membuat lenan
rumah tangga dengan hiasan
sulaman fantasi

 Membuat tisu saku  Langkah kerja membuat
tempat tisu saku

Peserta didik mampu :
 Membuat pola tempat tisu sesuai dengan model

dan ukuran yang telah ditentukan
 Menggunting bahan tepat pada garis kelebihan

kampuh
 Memberi tanda jahitan ( merader )
 Menjelujur pada garis rader untuk hiasan
 Menjahit tempat tisu tepat pada garis rader

dengan tusuk tikam jejak
 Menjahit renda pada tepi tempat tisu
 Menghias tempat tisu
 Menyetrika
 Mengemas tempat tisu dengan baik

2  Membekali siswa dalam
keterampilan menghias
busana dan merancang motif
sampai dengan memproduksi
busana

 Menghias busana/T-shirt  Langkah kerja menghias
T-Shirt dengan teknik
painting

Peserta didik mampu :
 Memilih bahan T-Shirt yang tepat untuk dihias

dengan teknik painting
 Membuat motif
 Menentukan letak motif
 Menjiplak motif dengan teknik painting sesuai

dengan langkah kerja
 Menyetrika sesuai dengan ketentuan kerja
 Melipat dan mengemas T-Shirt yang telah

dihias



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

3  Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Membuat cicin dengan
teknik meronce /
merangkai manik-manik

 Langkah kerja membuat
cicin dengan teknik
meronce / merangkai
sesuai dengan langkah
kerja

Peserta didik mampu :
 Berkreasi membuat cincin dengan teknik

meronce/ merangkai manik-manik
 Memilih manik-manik sesuai dengan kreasi

cicin yang akan dibuat
 Menggunakan alat-alat yang tepat sesuai

dengan langkah kerja
 Mengemas

4  Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Membuat anting dengan
teknik meronce /
merangkai manik-manik

 Langkah kerja membuat
anting dengan teknik
meronce / merangkai
sesuai dengan langkah
kerja

Peserta didik mampu :
 Berkreasi membuat anting dengan teknik

meronce/ merangkai manik-manik
 Memilih manik-manik sesuai dengan kreasi

anting yang akan dibuat
 Menggunakan bahan alat yang tepat sesuai

dengan langkah kerja
 Mengemas

5  Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Membuat kalung dengan
teknik meronce /
merangkai manik-manik

 Langkah kerja membuat
kalung dengan teknik
meronce / merangkai
sesuai dengan langkah
kerja

Peserta didik mampu :
 Berkreasi membuat kalung dengan teknik

meronce/ merangkai manik-manik
 Memilih manik-manik sesuai dengan kreasi

kalung yang akan dibuat
 Menggunakan bahan alat yang tepat sesuai

dengan langkah kerja
 Mengemas

6  Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Membuat bros dengan
teknik meronce /
merangkai manik-manik

 Langkah kerja membuat
kalung dengan teknik
meronce / merangkai
sesuai dengan langkah
kerja

Peserta didik mampu :
 Berkreasi membuat bros dengan teknik meronce/

merangkai manik-manik

 Memilih manik-manik sesuai dengan kreasi bros
yang akan dibuat

 Menggunakan bahan alat yang tepat sesuai
dengan langkah kerja

 Mengemas



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

7  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang sampai dengan
membuat benda ( lenan
rumah tangga )

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Menghias taplak meja
dengan teknik
melekatkan benang

 Teknik / cara melekatkan
benang pada lenan rumah
tangga ( taplak meja )

Peserta didik mampu :
 Membuat garis motif untuk menghias taplak

meja dengn teknik melekatkan benang
 Menjiplak motif
 Menentukan letak motif pada taplak meja
 Melekatkan benang hias tepat pada garis

motif dengan kombinasi benangyang
harmonis

 Menyetrika taplak meja dengan baik
 Mengemas taplak meja yang telah di hias

dengan rapi

8  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang sampai dengan
membuat benda ( lenen
rumah tangga )

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehdupan
selanjutnya

 Menghias taplak meja
dengan teknik painting

 Teknik painting pada lenan
rumah tangga (taplak meja)

Peserta didik mamapu :
 Membuat motif untuk menghias taplak meja

dengan teknik painting
 Menjiplak motif
 Menentukan letak motif pada taplak meja
 Menghias taplak meja dengan teknik painting

dengan cat tekstil dan kombinasi warna yang
harmonis

 Menyetrika taplak meja dengan baik
 Mengemas taplak meja yang telah dihias

dengan rapi



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

9  Membekali siwa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang sampai dengan
membuat benda ( lenan
rumah tangga )

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya.

 Menghias scarft dengan
manik-manik atau
sulaman pita

 Teknik/cara merangkai
manik-manik atau sulaman
pita pada scraft

Peserta didik mampu :
 Membuat motif untuk menghias scarft
 Menjiplak motif
 Menentukan letak motif pada scraft
 Merangkai manik-manik atau sulaman pita

pada scraft dengan kombinasi warna yang
harmonis

 Menyetrika scraft dengan baik
 Mengemas scraft yang telah dihias dengan

rapai

10  Mampu menerapkan
kebutuhan busana/lenan
rumah tangga dan dapat
menyediakan kebutuhan
tersebut untuk masyarakat
yang membutuhkan

 Menghias sarung bantal
kursi dengan teknik
painting

 Langkah kerja menghias
sarung bantal kursi dengan
teknik painting sesuai
dengan langkah kerja

Peserta didik mampu :
 Menggunakan alat dan bahan
 Menentukan letak motif
 Memilih motif sesuai dengan letak motif
 Menjiplak motif sesuai dengan letak motif
 Menghias sarung bantal kursi dengan teknik

painting sesuai dengan langkah kerja
 Mengemas

11  Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Menghias T-Shirt dengan
teknik jumputan

 Langkah kerja menghias
T-Shirt dengan teknik
jumputan sesuai dengan
langkah kerja

Peserta didik mampu :
 Memilih bahan T-Shirt pada teknik jumputan
 Memilih bahan dan alat untuk membuat

motif sesuai dengan kreasi yang diinginkan
 Mengombinasikan warna pada teknik

pencelupan
 Menghias T-Shirt dengan teknik jumputan

sesuai dengan langkah kerja
 Mengemas T-Shirt yang telah dihias



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

12  Mampu merawat dan
memperbaiki busana sendiri

 Perbaikan pada lenan
rumah tangga dan busana
pada kain percobaan

 Memperbaiki busana dan
lenan rumah tangga yang
rusak atau lepas :
 Memperbaiki keliman

yang lepas
 Memasang kancing

yang lepas

Peserta didik harus mampu :
 Menyiapkan alat dan bahan untuk

memperbaiki busana atau lenan rumah
tangga yang lepas atau rusak

 Memperbaiki keliman yang rusak dengan
menggunakan tusuk flanel/tusuk som/tusuk
tikam jejak

 Memperbaiki kancing yang lepas dengan
menggunakantusuk balut

 Mengemas hasil perbaikan pada plastik
trnasparan

13  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Menghias tas multiguna
dengan teknik lengkapan
( aplikasi )

 Menghias tas multiguna
dengan teknik lengkapan
(aplikasi) dan
menggunakan bahan batik
dengan bentuk hiasan
geometris

Peserta didik harus mampu :
 Membuat motif geometris
 Menjiplak motif
 Menjiplak motif di atas kain batik dengan bentuk

geometris
 Melengkapkan perca kain yang terbuat dari batik

tepat letak motif tas multiguna, lalu dijelujur
 Merapihkan tepi motif  batik dengan tusuk feston

atau pipih
 Menyetrika tas multiguna dengan baik
 Mengemas tas multiguna yang telah dihias

dengan rapi
14  Mewujudkan

Inovasi, kreasi dan
kemandiran siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Membuat kemasan
souvenir dari bahan tula
(untuk tempat kipas, dll)

 Langkah kerja membuat
kemasan souvenir dari
bahan tula (untuk tempat
kipas, dll)

Peserta didik harus mampu :
 Memilih model untuk membuat souvenir
 Memilih bahan tula untuk membuat souvenir

(tempat kipas)
 Membuat pola dengan ukuran sesuai besar kipas
 Menggunting bahan di atas kain tula yang telah

disematkan pola dan diberi tambahan kampuh
 Menjelujur pada bagian bawah dan sisi bahan

yang telah digunting
 Meletakkan renda pada leher kemasan souvenir

dengan dijelujur



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

 Menjahit dengan mesin jahit/tusuk tikam
jejak pada bagian bawah dan sisi bahan yang
telah dijelujur

 Menjahit renda dengan mesin/tusuk tikam
jejak dan pada akhir tepi renda dilipat agar
ada ruang tempat memasukkan tali yang
terbuat dari pita

 Memasukkan tali pita dengan peniti ke dalam
renda yang telah diberi lubang

 Menggunting ujung pita agar rapi
 Merapikan kemasan souvenir ke dalam

plastik transparan

15  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana samapai
dengan memproduksi busana

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Mampu menerapkan
kebutuhan busana / lenan
rumah tangga dan dapat
menyediakan kebutuhan
tersebut untuk masyarakat
yang membutuhkan

 Menghias serbet gantung
dengan perca aplikasi
yang telah jadi ( dapat
dibeli di toko )

 Menghias serbet gantung
dengan memasang aplikasi
jadi pada bagian atas

Peserta didik harus mampu :
 Menyiapkan alat dan bahan untuk menjahit

perca aplikasi yang telah jadi
 Menyiapkan serbet gantung yang telah

selesai dijahit
 Menempelkan perca aplikasi jadi pada bagian

atas serbet gantung dengan dijelujur
 Menjahit sekitar perca aplikasi jadi pada

bagian dalam tepi dengan tusuk tikam jejak
 Menyetrika serbet gantung dengan benar
 Mengemas serbet gantung dengan rapi



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

16  Memebekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana samapai
dengan memproduksi busana

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Mampu menerapakan
kebutuhkan busana/lenan
rumah tangga dan dapat
menyedikan kebutuhan
tersebut untuk masyarakat
yang membutuhkan

 Menjahit pelengkap
busana ( dasi sekolah )

 Menjahit dasi sekolah Peserta didik mampu :
 Memberi tanda pada dasi sekolah yang telah

digunting
 Menjahit dasi sekolah dengan mesin jahit /

tusuk tikam jejak
 Menyetrika dasi sekolah dengan benar
 Mengemas dasi sekolah dengan rapi

17  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana sampai
dengan memproduksi busana

 Membuat pola dasar
badan pria

 Langkah kerja membuat
pola dasar badan pria

Peserta didik harus mampu :
 Menggunakan bahan dan alat untuk membuat

pola dasar badan pria
 Menentukan tanda-tanda pada gambar pola
 Menentukan ukuran yang diperlukan pada

pembuatan pola dasar pria
 Merumuskan cara menggambar pola dasar

badan pria
 Membuat pola sesuai dengan langkah kerja
 Mengemas pola ke dalam plastik transparan



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

18  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana sampai
dengan memproduksi busana

 Membuat pola dasar
badan wanita

 Langkah kerja membuat
pola dasar badan wanita

Peserta didik mampu :
 Menggunakan bahan dan alat untuk membuat

pola dasar badan wanita
 Menentukan tanda-tanda pada gambar pola
 Menentukan ukuran yang diperlukan pada

pembuatan pola dasar wanita
 Merumuskan cara menggambar pola dasar

badan wanita
 Membuat pola sesuai dengan langkah kerja
 Mengemas pola ke dalam plastik transparan

19  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana sampai
dengan memproduksi busana

 Membuat pola dasar rok  Langkah kerja membuat
rok

Peserta didik mampu :
 Menggunakan bahan dan alat untuk membuat

pola dasar rok
 Menentukan tanda-tanda pola pada gambar

pola
 Menentukan ukuran yang diperlukan pada

pembuatan pola dasar rok
 Merumuskan cara menggambar pola dasar

rok
 Membuat pola sesuai dengan langkah kerja
 Mengemas pola ke dalam plastik transparan

20  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana sampai
dengan memproduksi busana

 Membuat pola dasar
celana

 Langkah kerja membuat
pola dasar celana

Peserta didik mampu :
 Menggunakan bahan dan alat untuk membuat

pola dasar celana
 Menentukan tanda-tanda pola pada gambar

pola
 Menentukan ukuran yang diperlukan pada

pembuatan pola dasar celana
 Merumuskan cara menggambar pola dasar

celana
 Membuat pola sesuai dengan langkah kerja
 Mengemas pola ke dalam plastik transparan



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

21  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana sampai
dengan memproduksi busana

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Mampu menerapkan
kebutuhan busana/lenan
rumah tangga dan dapat
menyediakan kebutuhan
tersebut untuk masyarakat
yang membutuhkan

 Menyelesaikan bagian
kelim celana yang dibuat
dengan pola jadi

 Menyelesaikan kelim
celana santai

Peserta didik mampu :
 Menyiapkan alat-alat untuk mengelim celana
 Melipat kelim sesuai dengan besar lipatan

celana
 Menjelujur kelim sesuai dengan lipatan

celana
 Menyetrika celana santai dengan benar
 Mengemas celana santai dengan rapi

22  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana sampai
dengan memproduksi busana

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirin siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Mengubah pola dasar
badan laki-laki menjadi
pola kemeja / blus santai

 Mengubah pola dasar
badan laki-laki menjadi
pola kemeja/ blus santai

Peserta didik mampu :
 Menyiapkan pola dasar badan laki-laki
 Menyiapkan alat-alat untuk mengubah pola

dasar badan laki-laki menjadi kemeja/blus
santai

 Mengubah pola dasar badan laki-laki menjadi
kemeja / blus santai

 Memberi tanda-tanda pola dengan pensil
warna

 Mengemas pola yang telah selesai dengan
rapi



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

 Mampu menerapkan
kebutuhan busana / lenan
rumah tangga dan dapat
menyediakan kebutuhan
tersebut untuk masyarakat
yang membutuhkan


23  Membekali siswa dalam

keterampilan busan dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana sampai
dengan memproduksi

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selajutnya

 Mampu menerapkan
kebutuhan busana / lenan
rumah tangga dan dapat
meyediakan kebutuhan
tersebu untuk masyarakat
yang membutuhkan

 Menjelujur rompi yang
telah selesai digunting

 Menjelujur rompi yang
telah selesai digunting

Peserta didik mampu :
 Menyiapkan alat untuk menjelujur rompi
 Menjelujur rompi sesuai urutan menjahit
 Mengemas rompi yang telah dijelujur dengan

rapi



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

24  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana sampai
dengan memproduksi busana

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Melestarikan model busana
Sadariyah / busana kebaya
Betawi

 Menyelesaikan kelim
pada busana Betawi
Sadariyah / busana
kebaya Betawi

 Memasang kancing pada
busana Sadariyah / busana
kebaya Beatawi

Peserta didik mampu :
 Menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk

memasang kancing pada busana Sadariyah /
kebaya Betawi

 Memberi tanda pada tempat kancing yang
akan dipasang

 Menjahit kancing dengan menggunakan
tusuk balut

 Menyetrika busana dengan baik
 Mengemas busana Sadariyah / kebaya

Betawi dengan rapi

25  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana sampai
dengan memproduksi busana

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemandirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Melestarikan model busana
baju kurung

 Mengelim baju kurung
pada bagian bawah,
lengan dan leher

 Mengelim baju kurung
pada bagian bawah, lengan
dan leher

Peserta didik mampu :
 Menyiapkan alat-alat untuk mengelim
 Melipat kelim sesuai dengan besar lipatan

bagian bawah, leher dan lengan pada baju
kurung

 Menjelujur kelim sesuai dengan lipatan
bagian bawah, leher dan lengan pada baju
kurung

 Menyetrika baju kurung dengan baik
 Mengemas baju kurung dengan rapi



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

26  Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemadirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Membuat disain busana  Langkah kerja membuat
disain busana

Peserta didik mamapu :
 Menentukan ukuran proporsional cara

menggambar orang
 Membuat garis-garis disain busana
 Menggambar orang dari pengembangan garis

disain busana
 Membuat disain busana dari gambar orang

yang telah dibuat
 Menggunakan car air atau spidol dengan

kombinasi yang harmonis pada gambar
disain busana

27  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana sampai
dengan memproduksi busana

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemadirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Membuat serbet dengan
teknik batik

 Langkah kerja membuat
serbet dengan teknik batik

Peserta didik mampu :
 Menentukan alat dan bahan untuk membatik
 Menyiapkan motif batik yang sudah dibuat

sebelumnya
 Menjiplak motif batik yang sudah dibuat

sebelumnya
 Membatik dengan menggunakan canting

sesuai dengan motif yang akan ditutup lilin
(malam)

 Mencelup serbet yang sudah ditutup lilin
dengan pewarna dan obat penajam warna

 Membersihkan bekas lilin dengan cara
melorod (direbus dengan memaki soda ash)
atau membersihkan lilin dengan pisau

 Menyetrika
 Mengemas dengan baik dan rapi



No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator

28  Membekali siswa dalam
keterampilan busana dan
lenan rumah tangga dari
merancang busana sampai
dengan memproduksi busana

 Mewujudkan
Inovasi, kreasi dan
kemadirian siswa dalam
perkembangan pelengkap
busana untuk kehidupan
selanjutnya

 Membuat serbet dengan
teknik Tiedye

 Langkah kerja membuat
serbet dengan teknik
Tiedye

Peserta didik mampu :
 Menentukan alat dan bahan untuk membatik
 Menyiapkan motif Tiedye yang sudah dibuat

sebelumnya
 Menjiplak motif bahan yang sudah dibuat

sebelumnya
 Menggunakan Tiedye sesuai dengan motif

yang akan dibuat
 Menyetrika
 Mengemas dengan baik dan rapi

`



Petunjuk Umum :

Tuliskan Nomor Peserta pada kolom yang disediakan

LEMBAR KERJA UJIAN PRAKTIK TATA BUSANA

Nama Sekolah :   SMP .......................................................
Mata Pelajaran :   Tata Busana

Nomor Peserta :

Kompetensi yang diujikan :    .................................................................................
Bahan yang digunakan :    .................................................................................

.................................................................................
Alat yang digunakan :    .................................................................................

.................................................................................

Pedoman Penilaian

No Aspek yang diniali ( indikator ) Skor Maksimum Perolehan Skor
1
2
3

..................................................

..................................................

..................................................

..........................................................
.........................................................
.........................................................

...............................................

...............................................

...............................................
JUMLAH 100 76 (contoh)

Jumlah perolehan skor
Perolehan Nilai =                                           = .........

10



PEDOMAN PENILAIN UJIAN PRAKTIK

Satuan Pendidikan :   SMP .........................................
Mata Pelajaran :   Mulok Tata Busana
Tahun Pelajaran :   2015 – 2016

================================================================================================================

CONTOH 1

Penilaian Praktik Menghias Kain
- Menghias taplak meja dengan teknik painting

NO Aspek yang dinilai (indikator) Skor Maksimum Perolehan Skor

1

2

3

Persiapan
- Kelengkapan alat dan bahan

Proses
- Menentukan letak motif
- Menjiplak motif
- Memainting taplak meja dengan cat tekstil
- Nilai sikap
- Mengemas

Hasil
- Kesesuaian dengan contoh

10

10
15
40
10
5

10

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

JUMLAH 100 ................................................



CONTOH 2

Penilaian Praktik Membuat Pola
- Membuat pola dasar badan pria

NO Aspek yang dinilai (indikator) Skor Maksimum Perolehan Skor

1

2

3

Persiapan
- Kelengkapan alat dan bahan

Proses
- Menentukan ukuran yang tepat
- Menggambar pola
- Memberi tanda pola
- Nilai sikap
- Mengemas

Hasil
- Kesesuaian dengan contoh

10

15
40
10
10
5

10

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

JUMLAH 100 ................................................



CONTOH 3

Penilain Praktik Mengelim busana (celana santai)
- Mengelim Celana Santai

NO Aspek yang dinilai (indikator) Skor Maksimum Perolehan Skor

1

2

3

Persiapan
- Kelengkapan alat dan bahan

Proses
- Melipat celana santai sesuai ukuran
- Menjelujur kelim pada bagian bawah celana

santai
- Mengelim celana santai dengan tusuk flanel/

som
- Nilai sikap
- Mengemas

Hasil
- Kesesuaian dengan contoh

10

10

15

40
10
5

10

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

JUMLAH 100 ................................................



INTSTRUMEN UJIAN PRAKTEK

MATA PELAJARAN PJOK smp

TAHUN PELAJARAN 2015/2016



KISI - KISI UJIAN PRAKTIK
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN

TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

Jenis Sekolah : SMP /MTs  JAKARTA
Mata Pelajaran : Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan
Kurikulum acuan : Kurikulum 2013
Kelas : IX ( Sembilan )
Jumlah Soal : 16
Bentuk Soal : Unjuk Kerja

No KOMPETENSI DASAR MATERI KEGIATAN Nomor
Soal Jenis Tes Ket

1 3 4 5 6 7 8

1 4.1 Mempraktikkan variasi dan
kombinasi keterampilan ke
dalam permainan bola besar
secara lancar, terkontrol,
dan koordinatif.

Permainan bola
besar

1. Sepakbola

1. Bola Voli

2. Bola Basket

 Melakukan variasi dan kombinasi
teknik dasar:
- menendang bola dengan menggunakan

kaki  bagian dalam  dan luar,
- menghentikan bola dengan telapak

kaki, dan
- menggiring bola dengan punggung kaki

 Melakukan variasi dan kombinasi teknik
Dasar :
- passing tangan  atas dan passing tgn bawah
- servis tangan atas dan servis tgn bawah
- dan smash

 Melakukan variasi dan kombinasi
Teknik dasar:

- pasing ( chest pass dan bounce pass )
- Shooting dan lay up shot
- Dribbling Zig-zag

1

2

3

Unjuk
kerja

Unjuk
kerja

Unjuk
kerja

Ujian Praktek
Penjasorkes
Disesuaikan
dengan setuasi
dan kondisi
sekolah
ybs



Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan ke dalam permainan bola besar secara lancar, terkontrol, dan koordinatif.
4.2 Mempraktikkan variasi  dan

kombinasi keterampilan ke
dalam permainan bola kecil
secara lancar, terkontrol, dan
koordinatif.

44.3 Mempraktikkan variasi  dan
kombinasi keterampilan ke
dalam perlombaan salah
satu nomor atletik (jalan
cepat, lari, lompat, dan
lempar) secara lancar,
terkontrol, dan koordinatif

Permainan Bola
Kecil

1.Bulutangkis

2.Tenis Meja

Atletik

1.Nomor Lari

2.Nomor Lompat

3.Nomor Lempar

*).Pilih salah 1 dari 3 cabang
olah raga Permainan tsb

 Melakukan variasi dan kombinasi teknik
Dasar :
- Pukulan Forehand
- Pukulan Backhand
- Servis

 Melakukan variasi dan kombinasi teknik
Dasar :
- Pukulan Forehand
- Pukulan Backhand
- Servis

*). Pilih salah  1 dari 2 cabang olahraga
permainan  tsb

 Melakukan variasi dan kombinasi teknik
dasar :
1. Lari jarak Pendek 60 M

2. Lari jarak Menengah 800 M

(dengan memperhatikan teknik start,
teknik berlari dan teknik memasuki
garis finish )

*) Pilih salah  1 dari 2 nomor lari tsb

 Melakukan variasi dan kombinasi
teknik dasar :
1. lompat jauh
2. Lompat tinggi

4

5

6

7

Unjuk
kerja

Unjuk
kerja

Unjuk
kerja

Unjuk
kerja



4.4 Mempraktikkan variasi dan
kombinasi keterampilan ke
dalam peragaan olahraga
beladiri secara lancar,
terkontrol, dan koordinatif.

Olahraga Beladiri
1.Pencak Silat

2.Karate

3. lempar lembing
4. Tolak Peluru

*) Pilih salah  1 dari 4 nomor tsb

 Melakukan sikap kuda-kuda dan
variasi dan kombinasi teknik dasar :

1. Pukulan, tangkisan, dan tendangan

2. Pukulan, tangkisan, dan tendangan

*) Pilih salah 1 dari 2 nomor tsb

8

9

10

11

Unjuk
kerja

Unjuk
Kerja

Unjuk
kerja

Unjuk
kerja

2
4.5 Mempraktikkan

penyusunnan dan latihan
pengembangan komponen
kebugaran jasmani terkait
dengan kesehatan
berdasarkan program yang
disusun secara sederhana.

Kebugaran
jasmani

Sit Up/Back Up

Lari 2,4 Km

 Melakukan latihan kekuatan otot perut
dan punggung dan daya tahan otot
( kaki, tangan, perut dan punggung )

 Melakukan latihan daya tahan jantung
Dan paru-paru

*).Pilih salah 1 dari 2 nomor  aktivitas
kebugaran Jasmani  tsb

12

13

Unjuk
kerja

Unjuk
kerja



3 4.6 Mempraktikkan variasi dan
kombinasi rangkaian gerak
dasar senam yang lebih
kompleks secara lancar,
terkontrol, dan koordinatif. Mempraktikkan variasi dan kombinasi rangkaian gerak dasar senam yang lebih kompleks secara lancar, terkontrol, dan koordinatif.

Mempraktikkan variasi dan kombinasi rangkaian gerak dasar senam yang lebih kompleks secara lancar, terkontrol, dan koordinatif.

4.7. Mempraktikkan variasi
rangkaian aktivitas gerak
ritmik yang lebih kompleks
secara lancar, terkontrol,
dan koordinatif

4.8. Mempraktikkan gerak dasar
tiga gaya renang yang
berbeda.

Senam Lantai

Aktivitas Ritmik

AKTIVITAS AIR
( RENANG )

 Melakukan rangkaian gerakan senam :
1. Roll depan
2. Roll belakang
3. Meroda
4. Hand Stand
5. Kopstand

Pilih 1 rangkaian gerakan dari 5
nomor senam lantai tsb

Melakukan gerak rangkai ayunan satu lengan dan
gerak langkah kaki dengan koordinasi yang baik
( dengan memperhatikan factor keindahan
dan kesesuaian gerak dengan irama )

Melakukan  Gerakan Renang :
1. Gaya Bebas
2. Gaya Dada
3. Gaya Punggung
4. Gaya Kupu kupu

*). Pilih  salah  1 dari 4 gaya renang  diatas

14

15

16

Unjuk
Kerja

Unjuk
kerja

Unjuk
kerja

Jakarta, 27 Januari  2016
Pembuat naskah soal :

1. Yunus Dartono               SMP NEGERI 111

2. Saman Hudi SMP NEGERI 45





PANDUAN PETUNJUK TEKNIS UJI PRAKTEK PENJASORKES

TINGKAT SMP PROPINSI DKI JAKARTA

PERIODE TAHUN 2015- 2016

A . Pendahuluan

Menyambut datangnya Ujian Nasional ( UN ), Ujian Sekolah ( US ) tahun ajaran

2015 – 2016 dan membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani serta

menumbuhkan rasa sportifitas, sekolah perlu mengadakan penilaian dan pengukuran

dalam bentuk motorik berupa kegiatan uji praktek penjasorkes yang materinya diambil dari

kls 7, 8, 9 sesuai Permen Pendidikan Nasional No 45 tahun 2010 pasal 1 ayat 2.

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan tsb maka MGMP Penjasorkes tingkat SMP

Propinsi DKI Jakarta membuat Panduan Petunjuk Teknis Uji Praktek Penjasorkes
tahun ajaran 2015- 2016 ,agar dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi

satuan pendidikan masing masing.

B. Bahan Uji Praktek

Materi pelaksanaan uji praktek penjasorkes diambil dari kelas 7,8,9 sesuai

kurikulum KTSP 2006 dengan prosentasi 20%,30% dan 50%.



C. Teknis Pelaksanaan

1. Tempat pelaksanaan dilapangan sekolah atau aula sekolah dan kolam renang.

2. Untuk materi renang dilaksanakan di kolam renang terdekat dengan waktu yang

sudah terjadwal dan seijin kepala sekolah .

3. Waktu yang tersedia 120 menit perkelas

4. Peserta ujian menggunakan pakaian olahraga sekolah .

5. Alat dan kelengkapan uji praktek sudah disiapkan sekolah sesuai kebutuhan .

6. Penguji menyiapkan format penilaian.

7. Penilaian dilakukan oleh penguji 1 ( satu ) dan penguji 2 ( dua ) yaitu guru olahraga.

8. Hasil uji praktek dilaporkan ke satuan pendidikan masing masing

D . Pedoman Penskoran ( Format Penilaian untuk Mencatat Hasil Uji Praktek )

Pembuatan blanko yang baik sangatlah membantu dalam pelaksanaan uji materi di

lapangan terutama yang berhubungan dengan penilaiaan proses ketrampilan mata

pelajaran Penjasorkes ,dibawah adalah salah satu contoh model blanko yang sesuai

dengan uji materi yang telah diuraikan diatas

UJI PRAKTEK

PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN ( PENJASORKES )

SMP …..

NO MATERI
KLS

KD/MATERI ( ASPEK YANG
DINILAI )

SKOR
MAX

SKOR
DIDAPAT

NILAI

1 VII 1.1 Mempraktikkan variasi dan
kombinasi teknik dasar salah satu
permainan dan olahraga beregu
bola besar lanjutan dengan
koordinasi yang baik, serta nilai
kerjasama, toleransi, percaya diri,
keberanian, menghargai lawan,
bersedia berbagi tempat dan
peralatan**)

 Sepak Bola :
- Menggiring bola

10



2 VIII 1.3 Mempraktikan  teknik dasar
salah satu permainan dan olah
raga atletik lanjutan dengan
koordinasi yang baik serta
nilai kerjasama  , toleransi
,percaya diri,keberanian,
menghargai law an,bersedia
ber bagi tempat dan peralatan
**)

 Lempar Cakran Awalan
Menyamping :
- Melakukan teknik dasar
lempar cakram

1.2. Mempraktikkan teknik dasar
salah satu permainan dan
olahraga beregu bola kecil
lanjutan dengan koordinasi
yang baik  serta  nilai
kerjasama, toleransi, percaya
diri, keberanian, menghargai
lawan, bersedia berbagi
tempat dan peralatan**)

 Bulu tangkis :

- forehand dan backhand
untuk servis dan pukulan

7.3  Mempraktikkan variasi dan
kombinasi teknik dasar
lanjutan atletik dengan
koordinasi yang baik  serta
nilai ,toleransi ,percaya diri,
keberanian, menjaga
keselamatan diri dan orang
lain, bersedia berbagi tempat
dan peralatan**)

 Nomor Lari :
- Lari jarak menengah 800 m

10

15

15

3 IX 2..2  Mempraktikkan latihan
kekuatan, kecepatan, daya
tahan dan kelentukan untuk
kebugaran jasmani sesuai
dengan kebutuhan dengan
menggunakan alat sederhana
serta nilai semangat, tanggung
jawab, disiplin, dan percaya
diri

10



 Melakukan latihan kekuatan
otot perut dan punggung dan
daya tahan otot :

- Sit Up

4 3.1 Mempraktikkan rangkaian
senam lantai tanpa alat  serta
nilai percaya diri, kerja sama,
disiplin, keberanian, dan
keselamatan

 Senam Lantai :
- Meroda dan dilanjutkan
dengan gerak berguling
kedepan

8.1.Mempraktikkan variasi dan
kombinasi teknik dasar salah
satu permainan dan olahraga
beregu bola besar lanjutan
dengan  tepat dan lancar serta
nilai kerjasama, toleransi,
percaya dini, keberanian,
menghargai lawan, bersedia
berbagi tempat dan
peralatan**)

 Bola Voli :
- Passing bawah

12.1 Mempraktikan koordinasi
teknik dasar gerakan kaki, lengan,
renang gaya punggung dalam
jarak tertentu  serta nilai disiplin,
keberanian dan kebersihan

 Renang :
- Renang gaya    punggung

15

10

15

JUMLAH TOTAL 100

CATATAN :    Nilai diambil berdasarkan :



Jumlah skor didapat
X 100

Jumlah skor max.

E. Format Penilaian Uji Praktek
Format penilaian uji praktek adalah rekap dari Format Penilaian Hasil Uji Praktek,
salah satu contohnya :

REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN PRAKTEK

PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN ( PENJASORKES )

TAHUN PELAJARAN 2015 – 2016

NO NO.

INDUK
NAMA SISWA L/P NOMOR

PRAKTEK

SKOR

MAKSIMAL

JUMLAH SKOR

YANG DIDAPAT

NILAI

AKHIR

1 100

2 100

3 100

4 100

dst

Jakarta ,27 Januari 2016

Ketua MGMP Penjasorkes DKI Jakarta

Drs Teguh Rahmanto

NIP. 196404021988031005



KISI-KISI UJIAN SEKOLAH

Matematika (K 2006)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA

TAHUN PELAJARAN 2015-2016



Kisi-Kisi Ujian Sekolah Matematika Tahun Pelajaran 2015-2016 2

KISI–KISI  PENULISAN SOAL UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2015-2016

Jenjang : SMP
Mata Pelajaran : Matematika
Bentuk soal : Pilihan Ganda
Banyak  Soal : 40
Kurikulum acuan : Standar Isi 2006

No Kompetensi Materi Ajar Kelas/
Sem

Indikator soal No
Soal

1 Menggunakan konsep
operasi hitung dan sifat-
sifat bilangan,
perbandingan, bilangan
berpangkat, aritmetika
sosial, barisan bilangan,
serta penggunaannya
dalam pemecahan
masalah.

Operasi tambah, kurang, kali atau
bagi pada bilangan

VII/1 Peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung
campuran pada bilangan bulat

1

VII/1 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita terkait dengan
operasi hitung bilangan pecahan

2

Perbandingan VII/1 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan
dengan jumlah atau selisih dua ukuran jika diketahui nilai
perbandingan dan jumlah atau selisih dua ukuran tersebut

3

Operasi bilangan berpangkat atau
bentuk akar

IX/1 Peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan atau
pengurangan dari bilangan bulat berpangkat pecahan

4

IX/1 Peserta didik dapat menentukan hasil perkalian bilangan
bentuk akar paling sederhana. (bukan bilangan kuadrat
sempurna)

5

Perbankan atau koperasi dalam
aritmetika sosial sederhana

VII/1 Peserta didik dapat menentukan lama waktu menabung jika
diketahui besar tabungan awal, suku bunga pertahun dan
besar tabungan akhir

6



Kisi-Kisi Ujian Sekolah Matematika Tahun Pelajaran 2015-2016 3

No Kompetensi Materi Ajar Kelas/
Sem

Indikator soal No
Soal

Barisan bilangan dan deret IX/2 Peserta didik dapat menentukan 2 suku berikutnya dari
barisan aritmetika bertingkat jika diketahui 4 suku
pertamanya

7

IX/2 Peserta didik dapat menentukan hasil operasi suku ke-n dari
barisan aritmatika jika diketahui rumus suku ke-n nya

8

IX/2 Peserta didik dapat menentukan jumlah n suku pertama dari
barisan aritmatika jika diketahui 2 suku tertentu

9

2 Memahami operasi
bentuk aljabar, konsep
persamaan linier,
persamaan garis,
himpunan, relasi, fungsi,
sistem persamaan linier,
serta penggunaannya
dalam pemecahan
masalah

Pemfaktoran bentuk aljabar VII/1 Peserta didik dapat menentukan hasil pemfaktoran yang
benar jika disajikan berbagai hasil pemfaktoran

10

Persamaan linear atau
pertidaksamaan linier satu
variabel

VII/2 Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian
pertidaksamaan linier satu variabel

11

VII/2 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan
dengan persamaan linier satu variabel

12

Himpunan VII/2 Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan irisan atau gabungan dua himpunan

13

Menyelesaikan soal terkait dengan
nilai fungsi

VIII/1 Peserta didik dapat menentukan nilai fungsi linier f(a) jika a
dan rumus fungsinya diketahui.

14

VIII/1 Peserta didik dapat menentukan nilai sebuah fungsi linier ,
jika nilai dua buah fungsi yang lain diketahui.

15

Menentukan gradien suatu garis VIII/1 Peserta didik dapat menentukan gradien suatu garis yang
melalui dua titik

16
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No Kompetensi Materi Ajar Kelas/
Sem

Indikator soal No
Soal

Menentukan persamaan garis
lurus

VIII/1 Peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang
melalui sebuah titik dan sejajar garis lain yang
persamaannya diketahui

17

Menyelesaikan soal terkait
SPLDV

VIII/1 Peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung dari
penyelesaian masalah sistem persamaan linear dua variabel

18

3 Memahami konsep
kesebangunan, sifat dan
unsur bangun datar, serta
konsep hubungan antar
sudut, dan atau garis,
serta menggunakannya
dalam pemecahan
masalah.

Menggunakan Teorema
Pythagoras

VIII/1 Peserta didik dapat menentukan keliling belahketupat jika
diketahui luas dan panjang salah satu diagonalnya atau
sebaliknya

19

Luas bangun datar VII/2 Diberikan gambar dua bangun datar berpotongan, peserta
didik dapat menghitung luas daerah tertentu, jika unsur yang
diperlukan diketahui.

20

Keliling bangun datar VII/2 Peserta didik dapat menentukan banyak pohon yang ditanam
dari keliling kebun berbentuk trapesium sama kaki yang
diketahui panjang sisi sejajar dan jaraknya.

21

Kesebangunan/kongruen

IX/1 Diketahui dua segitiga sebangun/kongruen, peserta didik
dapat menentukan pasangan sudut yang sama atau
perbandingan sisi yang sama, jika salah satu diantaranya
diketahui.

22

IX/1 Diberikan gambar sebuah trapesium yang dipotong oleh
garis lain yang sejajar dengan dua sisi sejajarnya, peserta
didik dapat menentukan panjang ruas garis yang memotong
trapesium tersebut, jika ukuran sisi sisi yang diperlukan
diketahui.

23

IX/1 Pesera didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan
kesebangunan pada segitiga.

24
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No Kompetensi Materi Ajar Kelas/
Sem

Indikator soal No
Soal

Hubungan dua garis: besar sudut
(penyiku atau pelurus)

VII/2 Diketahui dua sudut yang saling perpelurus atau berpenyiku
dengan besar sudut diketahui dalam bentuk aljabar, peserta
didik dapat menentukan besar salah satu sudutnya.

25

Garis istimewa pada segitiga VII/2 Diberikan gambar sebuah segitiga lengkap dengan garis
istimewa, peserta didik dapat menentukan nama salah satu
garis istimewa tersebut. (garis tinggi, garis bagi, garis berat,
atau garis sumbu)

26

Unsur-unsur/bagian-bagian
lingkaran atau hubungan dua
lingkaran

VIII/2 Peserta didik dapat menentukan besar sudut keliling jika
sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama
diketahui atau sebaliknya

27

VIII/2 Peserta didik dapat menentukan luas juring dengan sudut
pusat tertentu jika diketahui luas juring dan sudut pusat lain
yang disajikan dalam bentuk gambar

28

4 Memahami sifat dan
unsur bangun ruang, dan
menggunakannya dalam
pemecahan masalah

Unsur-unsur bangun ruang VIII/2 Diberikan gambar bangun ruang sisi lengkung, peserta didik
dapat menentukan salah satu unsur bangun tersebut.

29

Kerangka atau jaring-jaring
bangun ruang

VIII/2 Peserta didik dapat menyelesaikan soal berkaitan dengan
kerangka BRSD

30

Volume bangun ruang VIII/2 Peserta didik dapat menghitung volume kerucut jika
diketahui diameter alas dan tingginya

31

IX/1 Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan volume bangun ruang sisi lengkung

32

Luas permukaan bangun ruang VIII/2 Peserta didik dapat menghitung luas permukaan tabung atau
kerucut yang diketahui diameter dan tingginya

33



Kisi-Kisi Ujian Sekolah Matematika Tahun Pelajaran 2015-2016 6

No Kompetensi Materi Ajar Kelas/
Sem

Indikator soal No
Soal

IX/1 Diketahui gabungan bola dan tabung sedemikian hingga
diameter bola sama dengan diameter dan tinggi tabung,
peserta didik dapat menghitung luas permukaan tabung jika
luas bola diketahui.

34

5 Memahami konsep
dalam statistika, serta
menerapkannya dalam
pemecahan masalah

Konsep dasar statistik IX/1 Peserta didik dapat menentukan mean, median atau modus
dari data tunggal

35

IX/1 Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan nilai rata-rata gabungan

36

Penyajian atau penafsiran data IX/1 Peserta didik dapat menafsirkan data yang disajikan dalam
bentuk tabel frekuensi

37

IX/1 Peserta didik dapat menafsirkan data yang disajikan dalam
bentuk diagram lingkaran

38

Peluang kejadian IX/1 Peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian pada
percobaan melemparkan dua dadu

39

IX/1 Peserta didik dapat menentukan peluang kejadian pada
pengambilan secara acak dari kumpulan benda

40



KISI-KISI UJIAN SEKOLAH

Matematika (K 2013)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA

TAHUN PELAJARAN 2015-2016



Jenjang : SMP
Mata Pelajaran : Matematika
Bentuk soal : Pilihan Ganda
Banyak  Soal : 40
Kurikulum acuan : K 2013

No Kompetensi Materi Ajar Kelas/Sem Indikator soal No Soal
1 3.1 Membandingkan dan

mengurutkan berbagai jenis
bilangan serta menerapkan
operasi hitung bilangan bulat
dan bilangan pecahan dengan
memanfaatkan berbagai sifat
operasi.

Operasi tambah, kurang, kali atau
bagi pada bilangan

VII/1 Peserta didik dapat menentukan hasil operasi gabungan
bagi dan kurang pada bilangan bulat.

1

VII/1 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita terkait
dengan hasil operasi hitung campuran pada bilangan
pecahan.

2

3.4 Memahami konsep
perbandingan dan menggunakan
bahasa perbandingan dalam
mendeskripsikan hubungan dua
besaran.

Perbandingan VII/1 Diberikan keliling dan perbandingan panjang dan lebar
persegi panjang dalam bentuk cerita, Peserta didik dapat
menentukan luasnya.

3

4.2 Menggunakan konsep
perbandingan untuk
menyelesaikan masalah nyata
mencakup perbandingan
bertingkat dan persentase
dengan menggunakan tabel,
grafik, dan persamaan

IX/1 Diberikan gambar denah rumah dan ukurannya dengan
skala tertentu, peserta didik dapat menentukan luas rumah.

4

3.1 Memahami sifat-sifat
bilangan berpangkat dan bentuk
akar dalam suatu permasalahan

Operasi bilangan berpangkat atau
bentuk akar

IX/1 Peserta didik dapat menentukan hasil perpangkatan
bilangan bulat berpangkat pecahan dengan bilangan
bulatnya dapat dibentuk ke perpangkatan dan dapat
disederhanakan dengan pangkat pecahannya.

5



No Kompetensi Materi Ajar Kelas/Sem Indikator soal No Soal

3.2 Memahami operasi aljabar
yang melibatkan bilangan
berpangkat bulat dan bentuk
akar

IX/1 Peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan atau
pengurangan bilangan bentuk  akar (bilangan-bilangan
bentuk akarnya ada faktor yang sama yg tidak dapat
dikeluarkan dari akarnya)

6

4.1 Menggunakan konsep
aljabar dalam menyelesaikan
masalah aritmatika sosial
sederhana

Perbankan atau koperasi dalam
aritmetika sosial sederhana

VII/1 Peserta didik dapat menentukan harga yang dibayar, jika
membeli beberapa barang dengan persentase diskon yang
berbeda.

7

3.10 Menerapkan pola dan
generalisasi untuk membuat
prediksi

Barisan bilangan dan deret IX/2 Peserta didik dapat menentukan nilai suku ke-n jika
diketahui empat suku pertama dari barisan (dalam bentuk
gambar berpola)

8

IX/2 Peserta didik dapat menentukan rumus suku ke-n jika
diketahui lima suku pertama dari barisan geometri.

9

IX/2 Peserta didik dapat menentukan suku ke-n, jika diketahui
nilai dari dua suku yang berbeda deret geometri.

10

2 3.3 Menentukan nilai
persamaan kuadrat dengan
satu variabel yang tidak
diketahui

Pemfaktoran bentuk aljabar VIII/1 Diberikan empat pemfaktoran bentuk kuadrat (termasuk
selisih dua kuadrat), peserta didik dapat menentukan hasil
pemfaktoran yang benar.

11

VII/1 Peserta didik dapat menentukan salah satu faktor dari
bentuk kuadrat.

12

3.3 Menentukan nilai variabel
dalam persamaan dan perti-
daksamaan linear satu variabel

Persamaan linear atau
pertidaksamaan linier satu variabel

VII/2 Peserta didik dapat menentukan luas persegi panjang jika
diketahui panjang dan lebarnya dalam bentuk aljabar satu
variabel dan kelilingnya.

13

I 3.2 Memahami pengertian
himpunan, himpunan bagian,
komplemen himpunan,
operasi himpunan dan
menunjukkan contoh dan
bukan contoh

Himpunan VII/2 Peserta didik dapat menentukan notasi operasi himpunan
dari diagram venn 2 himpunan yg berpotongan (jika
himpunannya A dan B, yang diarsir hanya A).

14

VII/2 Peserta didik dapat menentukan banyak anggota yang 15
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tidak termasuk dari dua himpunan jika diketahui banyak
semesta himpunan dan banyak anggota dua himpunan
tersebut.

3.5 Menyajikan fungsi dalam
berbagai bentuk relasi,
pasangan berurut, rumus fungsi,
tabel, grafik, dan diagram

Menentukan fungsi VIII/1 Peserta didik dapat menentukan banyak pemetaan dari A
ke B jika banyak anggota himpunan A dan B diketahui.

16

3.4 Menentukan gradien
persamaan dari grafik garis lurus

Menentukan gradien suatu garis VIII/1 Peserta didik dapat menentukan gradien garis jika
diberikan gambar garis di kertas berpetak.

17

VIII/1 Peserta didik dapat menentukan gradien bukit dari suatu
kendaraan yang bergerak ke atas bukit, tinggi dan alas
bukit diketahui.

18

Menentukan persamaan garis lurus VIII/1 Diberikan gambar garis dengan titik potong sumbu, peserta
didik dapat menentukan persamaan garis tersebut.

19

VIII/1 Peserta didik dapat menentukan persamaan garis lurus jika
diketahui gradien dan satu titik melalui garis tersebut.

20

3 3.8 Memahami Teorema
Pythagoras melalui alat peraga
dan penyelidikan berbagai pola
bilangan.

Menggunakan Teorema Pythagoras VIII/1 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang
berkaitan dengan konsep Teorema Pythagoras (misal:
tangga dengan tembok, pohon dengan bayangan, dll)

21

4.5 Menggunakan Teorema
Pythagoras untuk
menyelesaikan berbagai
masalah

VIII/2 Disajikan 4 pasang sisi segitiga, peserta didik dapat
memilih pasangan yang merupakan segitiga siku-siku.

22

3.9 Menentukan luas
permukaan dan volume kubus,
balok, prisma, dan limas

Luas bangun datar. VIII/2 Diberikan gambar balok dan panjang rusuknya, peserta
didik dapat menghitung salah satu luas bidang diagonal.

23

3.6 Memahami konsep
kesebangunan dan
kekongruenan geometri melalui

IX/1 Disajikan gambar taman berbentuk trapesium siku-siku
yang di dalamnya ada kolam juga berbentuk trapesium
yang sebangun dengan trapesium semula. Jika seluruh sisi
trapesium di luar diketahui panjangnya serta sebuah sisi

24
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pengamatan trapesium di dalam juga diketahui panjangnya, peserta
didik dapat menentukan biaya penanaman rumput antara 2
trapesium tersebut.

3.6 Memahami konsep
kesebangunan dan
kekongruenan geometri melalui
pengamatan

IX/1 Diketahui dua segitiga sebangun, peserta didik dapat
menentukan pasangan sudut yang sama atau
perbandingan sisi yang sama, jika salah satu diantaranya
diketahui.

25

IX/1 Diberikan gambar sebuah trapesium yang dipotong oleh
garis lain yang sejajar dengan dua sisi sejajarnya, peserta
didik dapat menentukan panjang ruas garis yang
memotong trapesium tersebut, jika ukuran sisi sisi yang
diperlukan diketahui.

26

IX/1 Disajikan gambar segitiga yg dipotong oleh garis yang
sejajar dengan salah satu sisinya serta panjang garis
potong dan sisi yg sejajar diketahui panjangnya, peserta
didik dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiga
kecil jika panjang potongan sisi segitiga besar yg berimpit
diketahui.

27

Hubungan dua garis: besar sudut
(penyiku atau pelurus)

VII/2 Diketahui besar pelurus atau penyiku suatu sudut,  peserta
didik dapat menentukan besar penyiku atau pelurus sudut
tersebut.

28

VII/2 Diberikan gambar sebuah segitiga dengan besar sudut
dalam bentuk aljabar dan dua sisi yang sama, peserta didik
dapat menentukan besar salah satu sudut di luar segitiga.

29

3.7 Memahami hubungan
sudut pusat, panjang
busur, dan luas juring

Unsur-unsur/bagian-bagian
lingkaran atau hubungan dua
lingkaran

VIII/2 Diberikan gambar lingkaran, juring dan ukuran jari-jari serta
sudut pusatnya, peserta didik dapat menentukan luas
juring atau panjang busur.

30

4 3.9 Menentukan luas
permukaan dan volume kubus,
balok, prisma, dan limas

Unsur-unsur bangun ruang VIII/2 Diberikan gambar bangun ruang sisi lengkung, peserta
didik dapat menentukan salah satu unsur bangun tersebut.

31

3.9 Menentukan luas
permukaan dan volume kubus,

Kerangka atau jaring-jaring bangun
ruang

VIII/2 Peserta didik dapat menentukan sisa kawat yang
digunakan untuk membuat beberapa kerangka balok yang

32
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balok, prisma, dan limas diketahui ukurannya.

3.11 Menaksir dan menghitung
volume permukaan bangun
ruang yang tidak beraturan
dengan menerapkan geometri
dasarnya

Volume bangun ruang VIII/2 Peserta didik dapat menghitung volume limas, jika unsur-
unsur yang diperlukan diketahui.

33

3.7 Menentukan luas selimut
dan volume tabung, kerucut,
dan bola

IX/1 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita terkait
dengan volum bangun ruang sisi lengkung

34

Luas permukaan bangun ruang IX/1 Peserta didik dapat menghitung luas permukaan tabung
atau kerucut yang diketahui diameter dan tingginya

35

IX/1 Diketahui gabungan bola dan tabung sedemikian hingga
diameter bola sama dengan diameter dan tinggi tabung,
peserta didik dapat menghitung luas permukaan tabung
jika luas bola diketahui.

36

5 3.11 Menentukan nilai rata-
rata, median, dan modus
dari berbagai jenis data

Konsep dasar statistik IX/1 Peserta didik dapat menentukan mean, median atau
modus dari data pada table frekwensi.

37

IX/1 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan
dengan nilai rata-rata.

38

3.12 Memahami teknik
penyajian data dari dua variabel
menggunakan tabel dan
berbagai jenis grafik masalah
nyata serta menentukan
hubungan antar variabel untuk
mengambil kesimpulan

Penyajian atau penafsiran data IX/1 Peserta didik dapat menafsirkan data yang disajikan dalam
diagram lingkaran atau diagram batang.

39

IX/1 Peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian
lempar undi 3 mata uang logam.

40
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3.9 Memahami konsep
transformasi (dilatasi, translasi,
pencerminan, rotasi)
menggunakan objek-objek
geometri

Transformasi (dilatasi, translasi,
pencerminan, rotasi)

VII/2 Diberikan koordinat sebuah titik, peserta didik dapat
menentukan bayangan titik tersebut setelah ditranlasikan
dilanjutkan dengan pencerminan.



Jenjang     : SMP Alokasi waktu : 90 Menit
Mata Pelajaran     : Pendidikan Agama Kristen Jumlah Soal : 50 Soal
Kelas / Semester     : IX (sembilan)
Kurikulum Acuaan : KTSP

NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI YANG KELAS NO
URUT LULUSAN DIUJIKAN SMT SOAL

1 Siswa mampu menjelaskan  Menjelaskan makna VII/1  Arti gambar dan rupa Siswa dapat menunjukkan ciri khas manusia 1
karya Allah dalam menciptakan,  manusia sebagai mahkota Allah sebagai makluk ciptaan Allah
memelihara dan menyelamatkan  ciptaan Allah
manusia serta seluruh ciptaan Siswa dapat menunjukkan jenis karakter 2,3

atau sifat-sifat yang dimiliki Allah untuk
mewujudkan gambar dan rupa Allah.
Siswa dapat menunjukkan perbedaan manusia 4
ciptaan Allah lainya.

Dapat menunjukkan karater gambar dan rupa 5
dalam pergaulan sebagai pelajar  Kristen
Dapat menyebutkan kata Ibrani yang berarti 6
gambar dan rupa Allah

Manusia memiliki Siswa dapat menentukan sikap yang harus 7
keterbatasan dilakukan terhadap keterbatasan yang dimilikinya

sebagai pelajar Kristen
Siswa dapat menunjukkan bukti-bukti 8
keterbatasan manusia yang membutuhkan
pertolongan Allah

KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN  2015-2016

MATERI POKOK INDIKATOR SOAL



NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI YANG KELAS NO
URUT LULUSAN DIUJIKAN SMT SOAL

MATERI POKOK INDIKATOR SOAL

NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI YANG KELAS NO
URUT LULUSAN DIUJIKAN SMT SOAL

 Menjelaskan bahwa VII/2  Arti dosa dan cakupan Dapat menjelaskan penyebab manusia 9
 keberadaan manusia telah dosa jatuh dalam dosa
 dicemari oleh dosa

Dapat menunjukkan tindakan Allah dalam 10
 penebusan manusia

2 Siswa mampu hidup bersyukur Hidup bersyukur dalam VIII/1 Arti bersyukur yang Dapat menjelaskan arti bersyukur sesuai dengan 11
dalam segala situasi serta segala situasi Alkitabiah dalam suka iman Kristen.
mewujudkan hidup beriman dan dan duka
berpengharapan Siswa dapat menunjukkan pentingnya 12

bersyukur dalam kehidupan sehari-hari

Alasan bersyukur Melalui kisah Alkitab siswa dapat menunjukkan 13
rasa syukur kepada Allah

Siswa dapat menunjukkan ungkapan rasa 14
syukur ibu Mertua Petrus dalam Matius 8:15

Siswa dapat menunjukkan Perintah Yesus 15
kepada orang kusta yang datang bersyukur
kepadaNya dalam Lukas 17:12

Dapat menunjukkan saat yang tepat dalam 16
 bersyukur kepada Tuhan

Dapat menjelaskan alasan orang Kristen harus 17
bersyukur kepada Tuhan.

MATERI POKOK INDIKATOR SOAL
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MATERI POKOK INDIKATOR SOAL

NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI YANG KELAS NO
URUT LULUSAN DIUJIKAN SMT SOAL

Dapat mencari ayat nasihat rasul Paulus agar kita 18
selalu bersyukur kepada Tuhan. (I Tes. 5:18)

Meneladani Krisgtus dalam VIII/2 Penderitaan Kristus Dapat menunjukkan sikap Tuhan Yesus ketika 19
menghadapi penderitaan dan maknanya menghadapi pergumulan di taman Getsemani.

bagi orang percaya
Dapat menunjukkan contoh  penderitaan orang 20
percaya dalam  mempertahankan imannya

3 Bertanggungjawab terhadap diri Memahami bentuk dan  IX/I Tanggung jawab Menunjukkan arti pentingnya  tanggung jawab 21
sendiri, sesama gereja dan menunjukkan sikap hidup baru sebagai seorang pelajar Kristen
masyakat untuk menunjukkan bertanggung jawab terhadap Dapat menunjukkan karakter orang percaya yang 22
dirinya sebagai orang sebagai diri sendiri   sesama dan sungguh - sungguh hidup baru
orang yang sudah diselamatkan masyarakat

Dapat menceritakan pembicaraan orang Yahudi 23
dengan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3

Dapat menyebutkan buah-buah Roh dalam Galatia 24
5:22-23

Lari dari godaan Siswa dapat menjelaskan sikap Yunus yang lari dari 25
 tanggung jawab terhadap panggilan Tuhan

Siswa dapat menjelaskan tanggung jawab 26
sebagai warga negara sesuai Matius  22:21

Membangun sikap kritis IX/2 Hakikat Gereja Siswa dapat menjelaskan pengertian gereja 27
terhadap perannya sebagai dari bahasa aslinya (Portugis)
anggota gereja dalam
masyarakat untuk menunjuk Siswa dapat menjelaskan pengertian gereja sebagai 28
kan diri  sebagai  orang kuriakon
yang sudah diselamatkan Dapat menjelaskan gereja sebagai tubuh Kristus 29

MATERI POKOK INDIKATOR SOAL
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MATERI POKOK INDIKATOR SOAL

NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI YANG KELAS NO
URUT LULUSAN DIUJIKAN SMT SOAL

Siswa dapat menceritakan peristiwa 30
terbentuknya gereja mula-mula

Siswa dapat menjelaskan Tritugas gereja 31,32

Sifat gereja Siswa dapat menyebutkan arti qadosy 33

Siswa dapat menyebutkan inti pengajaran gereja 34

Siswa dapat mengungkapkan pernyataan 35
Calvin tentang gereja Tuhan

Siswa dapat menyebutkan pendiri gereja. 36

Siswa dapat menyebutkan pelopor gereja 37
mula-mula di Yerusalem

Siswa dapat menunjukkan tantangan gereja 38,
pada abad pertama

Gereja Perdana dan Siswa dapat menyebutkan tokoh reformasi 39
Reformasi gereja

Menjelaskan penyebab munculnya reformasi gereja 40
Siswa dapat menyebutkan kepala Gereja 41

Siswa dapat menyebutkan salah satu gerakan 42
yang menekankan kesalehan gereja

Gereja di tengah Siswa dapat menjelaskan amanat Agung 43
masyarakat Tuhan Yesus  (Matius 28:19-20)

MATERI POKOK INDIKATOR SOAL
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MATERI POKOK INDIKATOR SOAL

NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI YANG KELAS NO
URUT LULUSAN DIUJIKAN SMT SOAL

Dapat menentukan sikap positif di masyarakat 44
majemuk sebagai remaja Kristen
Siswa dapat mengidentifikasi ayat Alkitab yang 45
menyatakan bahwa kita adalah garam dan terang
dunia
Siswa dapat menjelaskan arti gereja sebagai 46
teladan dan motivator perbaikan moral
dalam masyarakat

Siswa dapat menunjukkan contoh pelayanan 47
di bidang diakonia

Dapat menunjukkan tugas sebagai remaja 48
Kristen dalam pergaulan di sekolah

Dapat mengidentifikasi ayat Alkitab yang 49
menyatakan bahwa kita harus cerdik seperti ular
tetapi tulus seperti merpati (Matius 10:16)

Dapat menjelaskan yang dimaksud dengan 50
orang percaya sebagai surat Kristus yang terbuka

MATERI POKOK INDIKATOR SOAL



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI DKI JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

LEMBAR PENILAIAN UJIAN PRAKTIK SMP
PENDIDKAN AGAMA KRISTEN

Nama :
Hari / Tanggal : Nilai :

1. Pujian Syukur kepada Tuhan

NO. Pujian Syukur kepada Tuhan SKOR
NILAI PENGUJI

JML
1 2

1. Mengucapkan kata-kata dengan benar 5
2. Ketepatan nada 5
3. Ekspresi dan gerak 5
4. Penghayatan lagu yang dinyanyikan 5

20

2. Doa syafaat dan Doa Bapa Kami

NO.
Menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan
Negara,keluarga, sekolah dan diakhiri
dengan doa Bapa kami

SKOR
NILAI PENGUJI

JML
1 2

1. Mengycapkan dengan jelas dan benar 5
2. Kelengkapan isi doa 5
3. Penghayatan isi doa 5

4.
Terpenuhi unsur-unsur doa syafaat :pembukaan,
isi,penutup 5

5. Kelengkapan dan kejelasan Doa Bapa Kami 5
6. Pemahaman dan Penghayatan Doa Bapa Kami 5

30

3. Menghafalkan Kesepuluh Hukum Taurat dan Hukum Kasih

NO.
Menghafalkan 10 Hukum Taurat dan Hukum
Kasih membentuk revolusi mental setiap orang
percaya

SKOR
NILAI PENGUJI

JML
1 2

1. Hafal kata dan kalimat yang diucapkan 5
2. Mengucapkan dengan jelas dan benar 5
3. Memahami isi dari kesepuluh Hukum Taurat 5
4. Memahami isi dari Hukum Kasih 5

5.
Penghayan dan sikap ketika mengucapkan Hukum
Kasih

5

25

4. Memimpin renungan

NO.
Pemberitaan tentang Firman Tuhan melalui
renungan yang disampaikan di depan kelas

SKOR
NILAI PENGUJI

JML
1 2

1. Salam Pembuka dan penutup 5
5. Pembacaan renungan dengan benar 5
6. Kesesuaian ayat bacaan dengan renungan 5
7. Memahami dan menguasai isi renungan 5
8. Ekspresi dan gerak ketika renungan 5

25

Jakarta, ……………………
Penguji

------------------------------------



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI DKI JAKARTA

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

LAPORAN NILAI UJIAN PRAKTIK SMP
TAHUN AJARAN 2015/2016

NO N A M A NO. UJIAN
PUJIAN DOA

TAURAT DAN
HUKUM
KASIH

RENUN
GAN JML

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jakarta,
Guru Bidang Studi

-----------------------------



NO KOMPETENSI LULUSAN KEMAMPUAN YANG DI UJI MATERI KLS/SMT ASPEK YANG DINILAI
1 2 3 4 5 6

1 Peserta didik mampu hidup Hidup bersyukur dalam wujud hidup bersyukur atas VIII/1 Puji-pujian Kepada Allah
bersyukur dalam segala hal segala situasi kuasa dan kasih Allah
situasi serta mewujudkan
hidup beriman dan ber
pengharapan mewujudkan hidup Sikap berdoa yang benar VII/2 Menaikkan doa syafaat

beriman dan berpengharapan untuk bangsa dan negara
keluarga, sekolah dan diakhiri
dengan doa Bapa kami

2 Peserta didik mampu Memahami bentuk dan menunjukkan Pemahaman tanggung jawab sangat IX/1 Menghafalkan 10 Hukum Taurat
diri sendiri sesama dan masyarakat kehidupan dan Hukum Kasih membentuk

diri sendiri, sesama, gereja revolusi mental setiap orang percaya
dan masyarakat untuk men
menunjukkan dirinya
sebagai orang yang sudah
selamatkan Membangun sikap kritis terhadap Gereja yang bersekutu IX/2 Pemberitaan tentang Firman Tuhan

perannya sebagai anggota gereja melalui renungan yang
dalam masyarakat untuk menunjukkan disampaikan di depan kelas
diri sebagai orang yang sudah
diselamatkan

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

SMP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015/2016



NO. ASPEK YANG DINILAI S. Max JML

1 2
1 PUJIAN SYUKUR

Menyanyi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan

1 Mengucapkan kata-kata dengan benar 5
2 Ketepatan nada 5
3 Ekspresi dan gerak 5
4 Penghayatan lagu yang dinyanyikan 5

                                                                                 TOTAL 20
2    DOA SYAFAAT DAN DOA BAPA KAMI

Menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan
Negara,keluarga, sekolah dan diakhiri dengan Doa
Bapa kami

1 Mengycapkan dengan jelas dan benar 5
2 Kelengkapan isi doa 5
3 Penghayatan isi doa 5
4 Terpenuhi unsur-unsur doa syafaat :pembukaan,

isi,penutup 5
5 Kelengkapan dan kejelasan Doa Bapa Kami 5
6 Pemahaman dan Penghayatan Doa Bapa Kami 5

                                                                               TOTAL 30
3 HUKUM TAURAT DAN HUKUM KASIH

Menghafalkan 10 Hukum Taurat dan Hukum Kasih
membentuk revolusi mental setiap orang percaya 5

1 Hafal kata dan kalimat yang diucapkan 5
2 Mengucapkan dengan jelas dan benar 5
3 Memahami isi dari kesepuluh Hukum Taurat 5
4 Memahami isi dari Hukum Kasih 5
5 Penghayan dan sikap ketika mengucapkan hukum

kasih 5
                                                                               TOTAL 25

4 RENUNGAN
Pemberitaan tentang Firman Tuhan melalui renungan
yang disampaikan di depan kelas

1 Salam Pembuka dan penutup 5
2 Pembacaan renungan dengan benar 5
3 Kesesuaian ayat bacaan dengan renungan 5
4 Memahami dan menguasai isi renungan 5
5 Ekspresi dan gerak ketika renungan 5

                                                                                    TOTAL 25
JUMLAH 100

PENGUJI

RUBRIK PENILAIN UJIAN PRAKTIK
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN



: SMP Bentuk Soal : Pilihan Ganda
: PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN Jumlah Soal : 50 Soal
: KURTILAS (Kurikulum 2013) Alokasi Waktu : 90 Menit

NO. KOMP. INTI KOMPETENSI DASAR KELAS / SMT MATERI POKOK INDIKATOR SOAL NO. SOAL
1 KI. 3 Menjelaskan bahwa Allah VII/I Allah Terus Berkarya Mampu menganalisa alasan manusia memerlukan pengampu 1

mengampuni dan menyelamat Allah mengampuni dan menyelamat nan dan penyelamatan.
kan manusia melaui Yesus Kristus kan melaui Yesus Kristus
(KD.3.1) Mampu menjelaskan bahwa hanya Yesus Kristus yang mampu

menyelamatkan dan mengampuni dosa manusia.
2

Mampu menjelaskan ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan dalam
Matius 6:9-14.

3

Menjelaskan pemeliharaan Allah yang
terus berlangsung bagi manusia dan
alam. (KD. 3.2)

VII/I
Pemeliharaan Allah terhadap manusia
dan alam terus berlangsung

Pesertata didk menjelaskan bahwa alam ciptaan Tuhan sebagai wujud
Pemeliharaan Allah terhadap manusia.

4

Menjelaskan tanggung jawab dan partisipasi yang dapat dilakukan oleh
remaja Kristen atas kelestarian alam.

5

Menceritakan bentuk solidaritas sosial
yang dilakukan bagi sesama mengacu
pada ajaran Yesus. (KD.3.3)

VII/I Kepedulian dan solidaritas sosial Menyebutkan bentuk-bentuk solidaritas positf yang dapat saling melengkapi. 6

Menjelaskan pengajaran Tuhan Yesus tentang membangun solidaritas soaial.
7

Menjelaskan arti sikap rendah hati
mengacu pada I Petrus 5:5.

VII/II Kerendahan hati Mampu menganalisa ciri-ciri seseorang yang mempunyai sikap kerendahan
hati.

8

Menyebutkan keteladanan Tuhan Yesus dalam menunjukkan kerendahan
hati.

9

Menjelaskan makna nilai-nilai
Kristiani yang terdapat dalam Kitab
Galatia 5:22-26. (KD. 3.6)

VII/II
Mencari alamat ayat Alkitab yang menunjukkan nilai-nilai kristiani yang
diungkapkan oleh Rasul Paulus sebagai buah-buah Roh.

10

 Memahami arti sikap hidup beriman
dan berpengharapan dalam relasi
dengan sesama.(KD.3.1)

VIII/I
Iman dan Pengharapan

Menyebutkan tokoh iman dalam  Alkitab dalam Lukas 7:1-10. 11

Mencari ayat Alkitab yang mengungkapkan bahwa ada tiga hal terpenting
dalam hidup manusia adalah iman, pengharapan dan kasih, tetapi yang
paling besar adalah kasih.

12

Menceritakan wujud kejujuran, rendah
hati, percaya diri, dan kasih terhadap
sesama sebagai wujud hidup beriman.

VIII/I Menyebutkan hukum Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 22:37
- 40

13

 Membangun Iman dan
pengharapan

Mengidentifikasi wujud hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan
sehari-hari yang dapat dilakukan oleh remaja Kristen di sekolah.

14

Menjelaskan   peran Roh Roh Kudus
dalam hidup orang beriman . (KD.3.2)

VIII/I
   Peran Roh Kudus dalam hidup
orang beriman

Menjelaskan   peran Roh Roh Kudus dalam hidup orang beriman 15

Menyebutkan lambang Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta 16
Menceritakan pengalaman rela
berkorban seperti yang diajarkan
Tuhan Yesus (KD.3.5)

VIII/II
Keteladanan Tuhan Yesus dalam
rela berkorban

Menyebutkan sikap rela berkorban yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus
dan harus kita teladani.

17

Menunjukkan contoh sikap rela berkorban terhadap nusa dan bangsa yang
dapat dilakukan oleh remaja Kristen.

18

 Menjelaskan pentingnya kesetiaan
dalam beribadah, berdoa dan membaca
Alkitab. (KD.3.6)

VIII/II
Ibadah yang sejati

Menjelaskan arti ibadah sejati yang terdapat dalam Roma 12:1 19

Menyebutkan manfaat Firman Tuhan dalam II Timotius 3:16 20

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

Jenjang
Mata Pelajaran
Kurikulum Acuan



: SMP Bentuk Soal : Pilihan Ganda
: PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN Jumlah Soal : 50 Soal
: KURTILAS (Kurikulum 2013) Alokasi Waktu : 90 Menit

NO. KOMP. INTI KOMPETENSI DASAR KELAS / SMT MATERI POKOK INDIKATOR SOAL NO. SOAL

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

Jenjang
Mata Pelajaran
Kurikulum Acuan

Memahami karya Allah dalam
pertumbuhan gereja sebagai umat-Nya
di dunia yang bergumul untuk menjadi
saksi-Nya yang setia (KD.3.1)

IX/I Gereja dan Masyarakat. Gereja yang
bertumbuh dalam dunia dan menjadi
saksi Kristus.

Membedakan gereja hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan
orangnya.

21; 22

Menjelaskan alasan gereja memiliki ciri-ciri khas sebagai kritik terhadap
umat Yahudi pada masa Yesus.

23

Menjelaskan arti kata “eklesia” yang  merupakan kata asli gereja dalam
bahasa Yunani.

24

Menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja di masa lampau dan masa
kini.

25

Menjelaskan bahwa setiap orang Kristen memiliki dua jenis
kewarganegaraan.

26

 Menyebutkan hal-hal yang dapat dilakukan sebagai orang Kristen sebagai
warga kerajaan sorga dalam hidupnya sehari-hari.

27

Menyebutkan hal-hal yang harus diubah dalam kehidupannya sebagai pribadi
maupun sebagai warga gereja untuk mewujudkan kehendak Allah dalam
kehidupan sehari-hari.

28

Menjelaskan karya Allah melaui
perubahan-perubahan baru yang
dihadirkan gereja di tengah-tengah
dunia. (KD. 3.2)

IX/I
Gereja membawa perubahan baru bagi
dunia yang terus berubah

Menyebutkan tugas gereja untuk bersekutu dan melayani dan menunjukkan
kaitan dari kedua tugas tersebut dalam hidup sehari-hari.

29

Menyebutkan beberapa kegiatan di gereja yang menunjukkan upaya untuk
mempererat kehidupan persekutuan gereja.

30

 Menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi orang-orang muda untuk
dikembangkan di dalam gereja.
 Menyebutkan penolakan yang mungkin muncul dari pelayanan gereja
kepada sesama.

31

 Menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menopang pertumbuhan remaja dan
orang muda di gereja mereka untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan.

32

Menjelaskan pentingnya perubahan dalam berbagai makhluk hidup sebagai
sarana  untuk bertahan.

33

Menguraikan berbagai sikap toleran
antar manusia pada umumnya dan
secara khusus antar umat beragama
berdasarkan ajaran Tuhan Yesus. (KD.
3.3)

IX/II Membangun toleransi dengan sesama
berdasarkan teladan Yesus Kristus

Menjelaskan berbagai konteks kemajemukan yang ada di Indonesia. 34

 Mendiskripsikan kemajemukan sebagai karunia dari Allah. 35
  Mengungkapkan tantangan hidup bersama dalam kemajemukan di
lingkungan sekolah, gereja dan masyarakat.

36

  Menjelaskan makna toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. 37
Mediskripsikan ajaran Kristen tentang toleransi. 38
 Menyebutkan manfaat dari sikap toleran di tengah lingkungan. 39

Menjebutkan perwujudan perdamaian yang sesuai dengan konsep iman
Kristen. perwujudan perdamaian.

40

Menganalisa berbagai kegiatan di sekolah dan masayrakat yang
mencerminkan perdamaian antar umat beragama.

41

Mengkritisi bentuk pelayanan gereja di
tengah masyarakat pada masa kini
(KD. 3.4)

IX/II Menjelaskan konteks kehidupan di tengah-tengah sesama 42

Menyebutkan peran remaja dalam pelayanan bagi sesama 43
Mencari ayat Alkitab yang menyatakan bahwa kita jangan  dianggap rendah
karena muda.

44



: SMP Bentuk Soal : Pilihan Ganda
: PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN Jumlah Soal : 50 Soal
: KURTILAS (Kurikulum 2013) Alokasi Waktu : 90 Menit

NO. KOMP. INTI KOMPETENSI DASAR KELAS / SMT MATERI POKOK INDIKATOR SOAL NO. SOAL

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

Jenjang
Mata Pelajaran
Kurikulum Acuan

Menjelaskan arti hidup bermakna di lingkungan sekolah berdasarkan    I
Petrus 3: 10-12

45

Menyebutkan tindakan konkrit yang
dilakukan dalam mewujudkan
perannya sebagai anggota gereja dan
masyarakat. (KD. 3.5)

IX/ II    Tanggung jawab sosial orang Kristen Mengidentifikasi landasan Kristiani bagi pelayanan masyarakat.            (
Matius 25:40)

46

Menjelaskan dampak-dampak perubahan  sosial yang terjadi di masyarakat.
47

Menentukan sikap dalam menghadapi dampak perubahan sosial 48
Menjelaskan tantangan yang dihadapi remaja pada masa kini. 49
Menjelaskan pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani di
tengah dunia yang berubah.

50



: SMP Bentuk Soal : Pilihan Ganda
: PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN Jumlah Soal : 50 Soal
: KURTILAS (Kurikulum 2013) Alokasi Waktu : 90 Menit

NO. KOMP. INTI KOMPETENSI DASAR KELAS / SMT MATERI POKOK INDIKATOR SOAL NO. SOAL

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

Jenjang
Mata Pelajaran
Kurikulum Acuan











NO. KI KOMPETENSI DASAR KELAS MATERI POKOK INDIKATOR ASPEK YANG DINILAI

Membuat karya yang mengekspresikan Siswa dapat  menghafalkan nilai-nilai Kristiani Nilai-nilai Kristiani yang harus
nilai-nilai Kristiani , misalnya lagu, puisi  yang terdapat dalam I Korintus 13: 4-8 dingat dan dimiliki oleh setiap
atau gambar. orang yang menerima

keselamatan dalam Yesus

Mendemonstrasikan sikap hidup Siswa dapat menyanyikan salah satu pujian Pujian Syukur kepada Tuhan
bersyukur sebagai orang beriman di  ungkapan rasa syukur sebagai orang beriman
lingkungan sekitar.

Menunjukkan kesetiaan dalam ibadah, Siswa dapat membuat atau  memimpin doa Wujud kesetiaan dan cinta
doa dan membaca Alkitab sebagai yang diakhiri Doa Bapa Kami dan renungan kepada Tuhan dalam berdoa
wujud hidup orang beriman. dalam ibadah dan memimpin ibadah.

Menghayati karya Allah dalam Siswa dapat menghafal atau mengucapkan Meyakini keberadaan Allah
pertumbuhan gereja sebagai umat-Nya dengan lantang dan jelas untuk tetap meyakini dalam Diri Tuhan Yesus dan
 di dunia yang bergumul untuk menjadi keberadaan Allah dalam Diri Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memampukan
saksi-Nya yang setia. Roh Kudus yang memampukan dalam dalam menghadapi tantangan

menghadapi tantangan hidup. dengan mengucapkan
Pengakuan Iman Rasuli.

Senjata gereja
menghadapi tantangan

KI. 4

KI. 2

KI. 1

VII/I Nilai-Nilai Kristiani

Ibadah

KI. 4

VIII/I

IX/I

VIII/I

KISI-KISI UJIAN PRAKTIK PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN SMP
TAHUN PELAJARAN 2015-2016

KURTILAS

Hidup bersyukur

1



NO ASPEK YANG DINILAI SKOR MAKSIMUM
Nilai-nilai Kristiani yang harus diingat dan dimiliki oleh setiap orang yang menerima keselamatan dalam Yesus.
a. Hafalnya kata dan kalimat yang diucapkan 5
b. Intonasi, mimik dan nada ketika mengucapkan 5
c. Kejelasan pelafalan yang diucapkan 5
d. Penghayatan ketika mengucapkan nilai-nilai Kristiani 5

TOTAL 20
Pujian Syukur kepada Tuhan
a. Mengucapkan kata-kata dengan benar 5
b. Ketepatan nada 5
c. Ekspresi dan gerak 5
d. Penghayatan lagu yang dinyanyikan 5
                                                                                                                                                                          TOTAL 20
Wujud kesetiaan dan cinta kepada Tuhan dalam berdoa dan mempimpin ibadah.
a. Mengucapkan dengan jelas dan benar 5
b. Penghayatan isi doa 5
c. Memahami isi doa sebagai suatu kebutuhan 5
d. Terpenuhinya unsur-unsur doa :pembukaan, isi dan penutup 5
e. Pembacaan renungan dengan benar 5
f. Kesesuaian ayat yang dibaca dengan isi renungan 5
g. Memahami dan menguasai isi renungan 5
f. Ekspresi dan gerak ketika renungan 5

TOTAL 40
Meyakini keberadaan Allah dalam Diri Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memampukan dalam menghadapi tantangan
dengan mampu mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli.
a. Hafal kata dan kalimat yang diucapkan 5
b. Mengucapkan dengan jelas dan benar 5
c. Memahami isi dari Pengakuan Iman Rasuli 5
d. Penghayatan dan sikap ketika mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli. 5

TOTAL 20
JUMLAH 100

1

2

3

4

RUBRIK PENILAIN UJIAN PRAKTIK TAHUN PELAJARAN 2015-2016
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN



KISI-KISI UJIAN SEKOLAH (US) IPA TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO Kompetensi Dasar MATERI PELAJARAN INDIKATOR SOAL
1 Melakukan pengukuran besaran dengan alat

ukur tertentu
Pengukuran Disajikan gambar pengukuran dengan alat tertentu ( neraca, stopwatch atau gelas

ukur) peserta didik dapat membaca atau menentukan nilai besaran yang diukur.
2 Menjelaskan sifat fisik zat dan penerapannya

dalam kehidupan sehari-hari
Sifat-sifat fisik zat padat,
cair, gas

Disajikan beberapa sifat fisik benda, peserta didik dapat menentukan sifat zat
tertentu (padat, cair, gas)

3 Memahami tentang massa jenis zat
merupakan cirri khas suat zat dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

Terapung, melayang dan
tenggelam

Disajikan gambar posisi 4 benda dalam zat cair yang diketahui massa dan
volumnya, peserta didik dapat menentukan massa jenis yang logis dari keempat
benda.

4 Memahami pengaruh kalor dan pemuaian
benda dan penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari

Pemuaian benda Disajikan gambar bimetal sebelum dan sesudah dipanaskan, peserta didik dapat
menentukan jenis masing-masing logam berdasarkan daftar koefisien muai 4 jenis
logam yang disajikan dalam tabel

5 Memahami gerak lusus beraturan dan gerak
lurus berubah beraturan

Gerak lurus Peserta didik dapat membedakan GLB dengan GLBB berdasarkan cirri-cirinya

6 Memahami gaya dan penerapan humum
Newton dalam kehidupan sehari-hari

Hukum II Newton Disajikan gambar beberapa gaya yang bekerja pada beberapa benda sebagai
pilihan, Peserta didik dapat menentukan urutan benda yang mendapat percepatan
terbesar sampai terkecil atau dari terkecil sampai yang terbesar

7 Memahami usaha dan enenrgi dalam kehidupan
sehari-hari

Hukum kekekalam enenrgi
mekanik

Disajikan ilustrasi, sebuah benda dengan massa tertentu yang dijauhkan dari ketinggian
tertentu, peserta didik dapat menentukan enenrgi kinetik atau energi potensial gravitasi saat
benda berada pada posisi tertentu

8 Usaha Disajikan beberapa contoh kegiatan, peserta didik dapat menentukan jenis kegiatan yang
melakukan usaha positif

9 Memahami pesawat sedehana dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

Tuas Disajikan gambar tuas dengan data-datanya dalam keadaan seimbang, peserta
didik dapat menetukan posisi kuasa jika titik tumpu digeser menjauhi atau mndekati
titik tumpu

10 Memahami factor-faktor yang mempengaruhi Tekanan hidrostatika Disajikan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan massa, volum, kedalaman,



tekanan benda padat, cair dan gas massa jenis dan luas dasar bejana, peserta didik dapat menentukan factor yang
mempengaruhi tekanan zat cair

11 Memahami Tatasurya dan sifat anggota
tatasurya

Sifat-sifat benda langit Diasjikan beberapa sifat benda langit, peserta didik dapat menentukan sifat benda
langit tertentu

12 Memahami getaran dan gelombang dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

Gelombang Disajikan gambar gelombang transversal dengan data-data tertentu, peserta didik
dapat menentukan salah satu besaran

13 Memahami Bunyi dan karakteristinya Pemantulan bunyi Disajikan ilustrasi tentang pemantulan bunyi, peserta didik dapat menentukan jarak
pemantul atau cepat rambat bunyi

14 Memahami Alat-alat optic dan pemanfaatannya
dalam kehidupan sehri-hari

Alat optik Disajikan ilustrasi berkaitan dengan  jarak pandang mata seseorang yang tidak normal,
peserta didik dapat menentukan jenis cacat mata dan kekuatan lensa yang dapat
membantunya

15 Memahami Listrik statis dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari

Interaksi antar benda
bermuatan listrik

Diajikan ilustrasi berupa interaksi antar beberapa benda bermuatan listrik, peserta
didik dapat menentukan interkasi antara beberapa benda tertentu.

16 Memahami Listrik dinamis dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari

Menentukan kuat arus pada
rangkaian listrik tertutup

Disajikan gambar rangkaian beberapa penghambat yang dihubungkan seri atau
parallel, atau seri-paralel yang dihubungkan pada sumber tegangan dengan ggl dan
hambatan dalam tertentu, peserta didik dapat menentukan kuat arus yang mengalir
pada rangakain.

17 Memahami Energi dan daya listrik dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

Energi listrik Peserta didik dapat menentukan jumlah energi yang diperlukan oleh alat listrik untuk
pemakaian dalam waktu tertentu

18 Memahami Kemagnetan dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari

Interaksi antar kutub magnet Disajikan gambar pembuatan magnet, peserta didik dapat menentukan posisi
kompas yang benar jika beberapa kompas diletakkan di sekitar magnet buatan

19 Memahami asam dan basa serta
penerapannya dalam kehidupan

Cara menidentifikasi
asam/basa

Peserta didik dapat mengelompokkan asam atau basa berdasarkan indikator
tertentu/karakteristik tertentu

20 Memahami campuran/larutan dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

Pemisahan camuran Peserta didik dapat memberikan contoh pemisahan campuran dan kegunaannya

21 Memahami sifat fisika/kimia dan perubahan
fisika/kimia serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari

Pemisahan campuran Disajikan beberapa sifat zat atau beberapa perubahan zat, peserta didik dapat
menentukan sifat kimia/fisika atau perubahan kimia/fisika



22 Memahami zat aditif dan penggunaannya
dalam kehidupan sehari-hari

Zat aditif pewarna, pemanis
dan pembersih

Siswa dapat menentukan zat aditif pada produk kimia yang memilki fungsi tertentu
(pembersih, pewarna, pengawet)

23 Memahami zat adiktif, narkotika dan
psikotropikan dan pengaruhnya bagi
kesehatan

Pengaruh zat
adiktif/narkotika/psikotropika
terhadap kesehatan.

Disajikan beberapa kelainan pada seseorang, siswa dapat menentukan pengaruh
negativ napza terhadap phisik atau psikis

24 Mendeskripsikan ciri-ciri dan
keanekaragaman makhluk hidup, serta
pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam
kehidupan

Ciri-ciri makhluk hidup Disajikan gambar/pernyataan kegiatan makhluk hidup, siswa dapat menentukan ciri-
ciri makhluk tertentu.

25 Mendeskripsikan ciri-ciri dan
keanekaragaman makhluk hidup, serta
pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam
kehidupan

Pengelompokan makhluk
hidup

Disajikan gambar/data hewan/tumbuhan, siswa dapat mengidentifikasi kelompok
makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya.

26 Mendeskripsikan ciri-ciri dan
keanekaragaman makhluk hidup, serta
pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam
kehidupan

Kunci determinasi Disajikan contoh kunci determinasi, siswa dapat menentukan kunci determinasi
makhluk hidup tertentu.

27 Mendeskripsikan komponen ekosistem,
interaksi antar makhluk hidup dalam
lingkungan, serta peran manusia dalam
pengelolaan lingkungan.

Interaksi antar makhluk
hidup

Disajikan gambar/skema jaring-jaring makanan, siswa dapat memprediksi yang
terjadi apabila dalam ekosistem populasi tertentu menurun/punah.

28 Mendeskripsikan komponen ekosistem,
interaksi antar makhluk hidup dalam
lingkungan, serta peran manusia dalam
pengelolaan lingkungan.

Kependudukan Disajikan grafik/tabel/data kepadatan penduduk, siswa dapat menganalisis dampak
peningkatan populasi penduduk dengan lingkungan.

29 Mendeskripsikan komponen ekosistem,
interaksi antar makhluk hidup dalam

Pencemaran lingkungan Disajikan ilustrasi/gambar/data/pernyataan, siswa dapat menganalisis dampak yang
terjadi akibat pencemaran lingkungan.



lingkungan, serta peran manusia dalam
pengelolaan lingkungan.

30 Menjelaskan sistem organ pada manusia. Sistem gerak pada manusia Disajikan gambar persendian pada manusia, siswa dapat menjelaskan bagian sendi
tertentu.

31 Menjelaskan sistem organ pada manusia. Sistem pencernaan
makanan pada manusia

Disajikan gambar/tabel sistem  pencernaan makanan manusia, siswa dapat
menjelaskan fungsi enzim pencernaan tertentu yang dihasil oleh organ tertentu.

32 Menjelaskan sistem organ pada manusia. Sistem pernapasan pada
manusia

Disajikan gambar sistem pernapasan manusia, siswa dapat menjelaskan proses
yang terjadi pada organ tertentu.

33 Menjelaskan sistem organ pada manusia. Sistem peredaran darah
pada manusia

Disajikan gambar/tabel sistem peredaran darah, siswa dapat menjelaskan sifat
pembuluh darah tertentu.

34 Menjelaskan sistem organ pada manusia. Sistem ekskresi pada
manusia

Disajikan gambar/pernyataan sistem ekskresi pada manusia, siswa dapat
menjelaskan proses pada organ tersebut.

35 Menjelaskan sistem organ pada manusia. Sistem reproduksi pada
manusia

Disajikan gambar/pernyataan organ reproduksi, siswa dapat menjelaskan fungsi
bagian tertentu.

36 Menjelaskan sistem organ dalam kehidupan
tumbuhan

Struktur jaringan pada
tumbuhan

Disajikan gambar struktur jaringan pada tumbuhan, siswa dapat menjelaskan fungsi
jaringan tertentu.

37 Menjelaskan sistem organ dalam kehidupan
tumbuhan

Fotosintesis Disajikan gambar percobaan fotosintesis, siswa dapat menganalisis faktor yang
mempengaruhinya.

38 Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan Perkembangbiakan makhluk Disajikan gambar/data makhluk hidup, siswa dapat menentukan perkembangbiakan



perkembangan, kelangsungan hidup dan
pewarisan sifat pada organisme serta
kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan
masyarakat.

hidup makhluk hidup tertentu.

39 Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan
perkembangan, kelangsungan hidup dan
pewarisan sifat pada organisme serta
kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan
masyarakat.

Pewarisan sifat Disajikan ilustrasi/skema persilangan dihibrid, siswa dapat menganalisis hasil
persilangan F1 dengan parental/genotif tetrtentu.

40 Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan
perkembangan, kelangsungan hidup dan
pewarisan sifat pada organisme serta
kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan
masyarakat.

Teknologi reproduksi Disajikan ilustrasi/kasus teknologi reproduksi, siswa dapat menjelaskan usaha yang
dilakukan



PANDUAN UJIAN PRAKTEK

SMP

MATA PELAJARAN IPA
TAHUN 2015 – 2016

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA



I. PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional Indonesia no. 45 tahun 2010 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “ Ujian sekolah/madrasah
selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata
pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan tehnologi “dan Pemen Dikbud No 58 tahun 2014 pada pasal 3 ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa
Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan kemampuan
dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang mengacu pada Kompetensi Inti.(ayat 4 )

Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada  ayat (4) merupakan penjabaran dari Kompetensi Inti dan terdiri atas:

a. Kompetensi Dasar sikap spiritual;

b. Kompetensi Dasar sikap sosial;

c. Kompetensi Dasar pengetahuan; dan

d. Kompetensi Dasar keterampilan.(ayat 5 )

Oleh karena itu satuan pendidikan (SMP/MTs) perlu mengadakan pengukuran dan penilaian dalam kemampuan psikomotorik dan ketrampilan berupa
kegiatan praktikum mata pelajaran Ilmu Pengtahuan Alam ( IPA ) yang materi ujinya dari semester 1,2,3,4,5,dan 6.
Dalam kegiatan pengukuran dan penilaian sebagaimana dimaksud di atas ,dengan ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberi petunjuk tekhnis
dan panduan materi praktikum yang dapat dipilih diantara daftar yang tersusun ini dengan mengacu kepada kemampuan satuan pendidikan.

II. SEBARAN MATERI

Materi meliputi seluruh jenjang kelas 7, 8 dan 9 yang sama pada  kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA).

III. KISI-KISI MATERI

Materi ujian dapat dipilh dari kompetensi yang ada dengan pola perbandingan kelas 7,kelas 8 dan kelas 9 adalah 2 : 3 : 5



IV. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Setiap siswa mendapatkan materi fisika, biologi dan kimia dengan pengaturannya disesuaikan pada kebijakan sekolah masing-masing. Dalam
panduan ini disediakan materi-materi untuk diujikan dalam praktek. Masing-masing sekolah dapat memilih materi ujian praktek yang sesuai
dengan alat yang dimilki sekolah.

2. Semua alat dan bahan praktikum sebaiknya disediakan oleh sekolah ,untuk menjaga kerahasian materi yang akan diujikan dalam praktikum.
3. Jika alat dan bahan yang diperlukan tidak mencukupi maka ujian praktek dapat dilakukan dengan system kerja kelompok

V. TEKNIS PELAKSANAAN
1. Ruang pengujian didesain sedemikian rupa, sehingga peserta ujian dapat melakukan kegiatan dengan tertib tidak terganggu oleh teman yang

berada didekatnya.
2. Dalam tiap ruang disiapkan 5 atau 6 jenis materi ujian  praktek,maksimal tersedia sebanyak 4 set untuk setiap materi ujian praktek.
3. Dalam satu ruangan ujian praktek dapat menampung 20 peserta ujian
4. Setiap sessi memerlukan waktu 90 menit
5. Peserta ujian mengenakan jas lab ( kalau ada ) dan masuk ke dalam ruangan praktikum hanya berbekal tanda peserta, alat tulis dan serbet.
6. Peserta ujian wajib mengerjakan semua kegiatan yang tersedia dengan mengisi lembar kegiatan dan setiap mata ujian praktek diselesaiakan

dalam waktu 15 menit

VI. PENGUJIAN DAN PENILAIAN

1. Guru bukan hanya bertindak sebagai pengawas ujian ,tetapi juga sebagai penilai dan penguji dalam proses kegiatan ujian praktek.
2. Penguji harus mengamati cara kerja dari persiapan hingga akhir dan memeriksa lembar kegiatan masing-masing dengan skor yang sesuai dengan

pedoman penskoran.
3. Penilaian dapat dilakukan penskoran dari skor proses dan skor laporan kegiatan praktikum..
4. Penilaian berdasarkan pada rumus berikut ini :

NILAI    = JUMLAH SKOR



VII. PEDOMAN PENSKORAN

No. Aspek Yang Dinilai Skor
1.

2.

3.

Persiapan:
1. Menyiapkan perangkat alat dan bahan kegiatan

ujian paktek
2. Merangkai / menyusun perangkat alat dan bahan

kegiatan ujian praktek

Proses :
1. Urutan langkah –langkah /prosedur kegiatan

praktikum
2. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan

fungsinya.
3. Hasil kegiatan ujian praktek

Laporan :
1. Penulisan tujuan kegiatan praktikum
2. Penulisan alat dan bahan yang digunakan dalam

praktikum
3. Menuliskan langkah-langkah /prosedur kegiatan

praktikum
4. Mengisi table atau hasil pengamatan
5. Menjawab pertanyaan
6. Membuat kesimpulan

0 – 5

0 – 5

0 – 15

0 – 15

0 – 10

0 – 5
0 – 5

0 – 10

0 – 10
0 – 10
0 – 10

Jumlah Max 100



VIII. MATERI DAN JUDUL PRAKTIKUM

No. KOMPETENSI DASAR
( Kur 2006 )

KOMPETENSI DASAR
( Kur 2013 )

INDIKATOR
PENCAPAIAN
KOMPETENSI

JUDUL PRAKTIKUM

1.
Kls VII

1.3 Melakukan pengukuran
dasar secara teliti dengan
menggunakan alat ukur
yang sesuai dan sering
digunakan dalam kehidupan
sehari-hari

Kelas VII
4.1. Menyajikan hasil
pengukuran terhadap besaran-
besaran pada diri, makhluk hidup,
dan lingkungan fisik dengan
menggunakan satuan tak baku
dan satuan baku

1. Mengukur dengan satuan
baku dan tak baku secara
baik dan benar

1. Pengukuran volum / massa /
waktu

2 3.2. Mendiskripsikan konsep
masa jenis dalam kehidupan
sehari-hari

4.1. Menyajikan hasil pengukuran
terhadap besaran-besaran pada
diri, makhluk hidup, dan
lingkungan fisik dengan
menggunakan satuan tak baku dan
satuan baku

3. Merencanakan percobaan
sederhana tentang
pengukuran masa jenis

3. Menentukan masa jenis zat

3. 2.2 Melakukan percobaan
sederhana dengan bahan-
bahan yang diperoleh dalam
kehidupan sehari-hari

4.7 Melakukan penyelidikan
untuk menentukan sifat larutan
yang ada di lingkungan sekitar
menggunakan indikator buatan
maupun alami

2.Melakukan percobaan
untuk mengetahui sifat
asam, basa di laboratorium
dan alam misalnya dengan
menggunakan indikator
buatan /alami

2.Mengelompokan larutan asam,
basa dan garam

4. 5.3 Menggunakan mikroskop
dan peralatan pendukung
lainnya untuk mengamati
gejala-gejala kehidupan

4.4 Melakukan pengamatan
dengan bantuan alat untuk
menyelidiki struktur tumbuhan
dan hewan

4.Menggunakan mikroskop
dengan benar (mengatur
fokus, pencahayaan,
menemukan objek
Mikrokopis)

4.Menggunakan mikroskop untuk
pengamatan preparat segar atau
preparat awetan



5. 6.2 Mengklasifikasi-kan
makhluk hidup berdasrkan ciri-
ciri yang dimiliki

4.3. Mengumpulkan data dan
melakukan klasifikasi terhadap
benda-benda, tumbuhan, dan
hewan yang ada di lingkungan
sekitar

5.Mengklasifikasi beberapa
mahluk hidup di sekitar
berdasar ciri yang diamati

5.1 Mengklasifikasikan hewan atau
tumbuhan berdasarkan ciri-
cirinya.

5.2 Membuat kunci determinasi.

6.
Kelas VIII

4.1 Mendeskripsikan sistem
pencernaan pada manusia dan
dan hubungannya dengan
kesehatan

Kelas VIII
4.6 Melakukan penyelidikan
tentang pencernaan mekanis dan
enzimatis pada makanan

6.Mendeskripsikan jenis
makanan berdasar
kandungan zat yang ada di
dalamnya

6. Melakukan  uji bahan makanan
untuk mengetahui adanya amilum
protein dan lemak yang tedapat
pada makanan tertentu

7. 2.2 Mendeskripsikan proses
perolehan nutrisi dan
transformasi energi pada
tumbuhan hijau

4.8 Melakukan pengamatan
atau percobaan sederhana untuk
menyelidiki proses fotosintesis
pada tumbuhan hijau

( Kelas VII )

7.Melakukan dan membuat
laporan hasil percobaan
fotosintesis

7.Melakukan percobaan fotosintesis

8 5.4 Melakukan percobaan
tentang pesawat sederhana dan
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari

4.5 Melakukan penyelidikan
tentang keuntungan mekanik
pada pesawat sederhana

8. Melakukan kegiatan
untuk menggolongkan alat-
alat yang disediakan
kedalam jenis tuas,karol
dan bidang miring

8. Menggolongkan tuas, katrol dan
bidang miring

9 6.1  Mendeskripsikan konsep
getaran dan gelombang serta
parameter-parameternya

4.10.Melakukan pengamatan atau
percobaan tentang getaran,
gelombang, dan bunyi

9. Melakukan percobaan
getaran/ gelombang

9. Menghitung frekwensi dan
periode getaran

10 6.3 Menyelidiki sifat-sifat
cahaya dan hubungannya
dengan berbagai bentuk cermin
dan lensa

4.11 Membuat laporan hasil
penyelidikan tentang
pembentukan bayangan pada
cermin, lensa, dan alat optik

10.Mendeskripsikan proses
pembentukan dan sifat-sifat
bayangan pada cermin
datar, cermin cekung dan
cermin cembung atau lensa
cekung dan lensa cembung

10. Menentukan bayangan benda
pada cermin atau lensa.



11 Kelas IX
1 .1 Mendeskripsikan sistem
ekskresi pada manusia dan
hubungannya dengan kesehatan

4.9 Membuat peta pikiran
(mapping mind) tentang
struktur dan fungsi sistem
eksresi pada manusia dan
penerapanya dalam menjaga
kesehatan diri.
( Kelas VIII )

11. Mendiskripsikan proses
dan fungsi organ ekskresi
pada manusia

11. Menjelaskan proses dan fungsi
organ ekskresi dengan carta
atau torso.

12 2.3 mendeskripsikan proses
pewarisan dan hasil pewarisan
sifat beserta penerapannya

4.7. Melakukan percobaan
sederhana untuk menemukan
hukum pewarisan sifat
mahluk hidup

12.menentukan rasio hasil
persilangan persilangan
monohibrida dan dihibrida

12. Persilangan monohibrid dan
persilangan dihybrid.

13. 3.2 Menganalisis percobaan
listrik dinamis dalam suatu
rangkaian  serta
penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari

4.5.Melakukan penyelidikan
untuk menemukan karakteristik
rangkaian listrik, serta hubungan
energi listrik dengan tegangan,
kuat arus dan waktu pemakaian

13. Membuat rangkaian
komponen listrik dengan
berbagai variasi baik seri
maupun paralel

13. Menyusun rangkaian listrik seri
/paralel

14. 3.2  Menganalisis percobaan
listrik dinamis dalam suatu
rangkaian  serta
penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari

4.5.Melakukan penyelidikan
untuk menemukan karakteristik
rangkaian listrik, serta hubungan
energi listrik dengan tegangan,
kuat arus dan waktu pemakaian

14. Melakukan percobaan
pengukuran kuat arus dan
mengukur tegangan dengan
menggunakan alat ukur
dalam suatu rangkaian

14. Pengukuran kuat arus dan
tegangan pada suatu rangkaian

15 4.3 Menerapkan konsep induksi
elektromagnetik untuk
menjelaskan prinsip kerja
beberapa alat yang
memanfaatkan prinsip induksi
elektromagnetik

4.6.Membuat karya sederhana
yang memanfaatkan prinsip
elektromagnetik dan/atau  induksi
elektromagnetik

15. Menjelaskan hubungan
antara pergerakan garis
medan magnetik dengan
terjadinya gaya gerak listrik
induksi melalui percobaan

15. Menyelidiki timbulnya GGL
dan arus induksi



KOP SEKOLAH

LAP0RAN KEGIATAN SISWA
UJIAN PRAKTIK IPA

Standar Kompetensi :3.  Memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

Materi : Listrik dinamis

Tujuan : …………………………………………………………… (  5 )

Nomor Praktikum : 14

Judul Percobaan :  Pengukuran kuat arus dan tegangan pada suatu rangkaian

Alat dan bahan : 1. ………………… ( 5 )

2…………………..

3…………………..

4. …………………

CONTOH

No. Peserta : ……………………………………

Nama : …………………………………..

Kelas :  IX ………….



Langkah Kerja : ( 10 )

1 . ……………………………….
2. ………………………………
3. ………………………………
4. ………………………………
5. ………………………………dst

Hasil/ Tabel Pengamatan : (  10 )

………………………………………………………………..................................................................................................

………………………………………………………………..................................................................................................

………………………………………………………………...................................................................................................

Pertanyaan : ( Berisi pertanyaan yang sesuai )           (  10 )

1…………………………………............................................................................................................................................

2…………………………………............................................................................................................................................

3…………………………………............................................................................................................................................

4…………………………………..............................................................................................................................    dst

Kesimpulan : ( 10 )

…………………………………………………………………………........................................................................................

....……………………………………………………………………….........................................................................................

………………………………………………………………………….........................................................................................



KOP SEKOLAH

LAP0RAN KEGIATAN SISWA
UJIAN PRAKTIK IPA

Standar Kompetensi : 2.  Memahami kelangsungan hidup makhluk hidup

Materi : Persilangan monohybrid dan persilangan dihibrid

Tujuan : …………………………………………………………… (  5 )

Nomor Praktikum : 12

Judul Percobaan :  Persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid

Alat dan bahan : 1. ………………… ( 5 )

2…………………..

3…………………..

4. …………………

CONTOH

No. Peserta : ……………………………………

Nama : …………………………………..

Kelas :  IX ………….



Langkah Kerja : ( 10 )

1. ………………...................................................................................................................

2. ………………………………...........................................................................................

3. ………………………………...........................................................................................

4. ………………………………...........................................................................................dst

Hasil/ Tabel Percobaan : (  10 )

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Pertanyaan : ( Berisi pertanyaan yang sesuai ) (  10 )

1…………………………………........................................

2………………………………….........................................

3…………………………………........................................

4………………………………….......................................

Kesimpulan : ( 10 )

…………………………………………………………………………................................

....………………………………………………………………………................................

…………………………………………………………………………................................

…………………………………………………………………………................................
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH SMP DKI JAKARTA
TAHUN 2015/2016

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia
Bentuk soal : Pilihan Ganda
Jumlah soal : 50 soal
Kurikulum : 2006 & 2013 (Kisi-kisi Irisan)

No. Level Indikator Kisi-kisi UN Membaca Menulis
Terbatas Menyunting Indikator Soal No.

SoalNonsastra Sastra

1 Pengetahuan dan
pemahaman

Siswa mampu menentukan
makna kata/ kalimat pada teks. V Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan

makna salah satu kata pada teks tersebut. 1

Siswa mampu menentukan
informasi tersurat teks.

V Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan
pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut. 2

V Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan
pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. 3

V

Disajikan kutipan teks biografi 2/3 paragraf, siswa
dapat:
■menentukan keistimewaan tokoh pada teks tersebut.
■ menentukan sikap/sifat yang patut diteladani.

4
5

Siswa mampu menentukan
bagian teks. V

Disajikan teks yang terdiri atas 2/3 paragraf, siswa
menentukan:
■  judul yang tepat untuk teks tersebut.
■ kalimat yang menyatakan perbandingan pada teks

tersebut.

6
7

Siswa mampu menentukan
makna kata dalam cerpen dan
fabel.

V Disajikan kutipan teks fabel, siswa dapat menentukan
makna kata tertentu pada teks tersebut. 8

Siswa mampu menentukan
makna tersurat dalam cerpen
dan fabel.

V
Disajikan kutipan teks cerita pendek, siswa dapat
menentukan makna ungkapan yang terdapat pada
teks tersebut.

9

Siswa mampu menentukan
bagian cerpen dan fabel. V

Disajikan bagian teks cerita pendek (perkenalan,
pemunculan masalah, konflik, penurunan masalah,
atau penyelesaian), siswa dapat menentukan bagian
teks cerita pendek tersebut.

10

Siswa mampu melengkapi teks
dengan kata atau kalimat. V

Disajikan teks satu paragraf  yang beberapa  katanya
dirumpangkan, siswa dapat menentukan kata yang
tepat untuk melengkapi paragraf tersebut.

11

Disajikan teks satu paragraf yang salah satu 12



kalimatnya dirumpangkan, siswa dapat menentukan
kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf
tersebut.

Siswa mampu melengkapi teks
dengan kata atau kalimat. V

Disajikan sebuah kalimat yang salah satu katanya
tidak tepat penggunaannya, siswa dapat menentukan
perbaikan penggunaan kata tersebut.

13

Disajikan teks satu paragraf yang salah satu
kalimatnya tidak padu/sumbang, siswa dapat
menentukan kalimat yang sumbang tersebut.

14

Siswa mampu menunjukkan
kesalahan penggunaan ejaan
atau tanda baca.

V

Disajikan teks satu paragraf yang beberapa katanya
tidak tepat ejaannya, siswa dapat menentukan kata-
kata tersebut.

15

Disajikan kalimat yang salah satu penggunaan tanda
bacanya tidak tepat, siswa dapat menentukan tanda
baca yang tidak tepat tersebut.

16

2 Aplikasi

Siswa mampu menentukan ide
pokok teks. V

Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan
ide pokok teks tersebut 17

Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan
kalimat utama teks tersebut. 18

Siswa mampu menyimpulkan
isi teks. V Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan

simpulan teks tersebut. 19

Siswa mampu menyimpulkan
pendapat (pro/kontra). V

Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan
kalimat  yang mendukung permasalahan pada teks
tersebut.

20

Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan
pendapat yang menolak terhadap permasalahan pada
teks tersebut.

21

Siswa mampu meringkas isi
teks. V Disajikan teks dua paragraf, siswa dapat menentukan

ringkasan teks tersebut. 22

Siswa mampu menyimpulkan
makna simbol dalam cerpen
dan fabel. V

Disajikan kutipan teks fabel, siswa dapat menentukan
makna simbol pada teks tersebut. 23

Disajikan kutipan teks cerita pendek, siswa dapat
menentukan makna simbol pada teks tersebut. 24

Siswa mampu menyimpulkan
isi tersirat dalam cerpen/fabel. V

Disajikan kutipan teks fabel, siswa dapat menentukan:
■ nilai moral yang terdapat pada teks tersebut.
■ latar pada teks tersebut.
■ tokoh utama pada teks tersebut.

25
26
27

Disajikan kutipan teks cerita pendek, siswa
menentukan:



■ tema teks tersebut.
■ amanat pada teks tersebut.
■ bukti watak salah satu tokohnya.

28
29
30

Siswa mampu menyimpulkan
sebab/akibat konflik. V

Disajikan kutipan teks cerita pendek, siswa dapat
menentukan penyebab terjadinya konflik pada teks
tersebut.

31

Siswa mampu menyusun
urutan kalimat berbagai jenis
teks.

V

Disajikan lima kalimat acak, siswa dapat menentukan
susunan teks laporan yang padu. 32

Disajikan langkah-langkah melakukan sesuatu secara
acak, siswa dapat menentukan urutan langkah-
langkah  tersebut yang tepat.

33

Siswa mampu melengkapi
kata, kalimat, paragraf. V

Disajikan petunjuk melakukan sesuatu yang salah satu
langkah/kalimatnya dirumpangkan, siswa dapat
menentukan kalimat yang tepat untuk melengkapinya.

34

Disajikan kalimat yang salah katanya dirumpangkan,
siswa dapat menentukan kata yang tepat untuk
melengkapi kalimat  tersebut.

35

Siswa mampu menggunakan
istilah dalam kalimat. V

Disajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa dapat
melengkapinya dengan istilah yang tepat. 36

Disajikan teks satu paragraf yang salah satu
penggunaan istilahnya tidak tepat, siswa dapat
menentukan perbaikan isitilah tersebut.

37

Siswa mampu menggunakan
ejaan. V

Disajikan kalimat yang belum menggunakan huruf
kapital, siswa dapat menentukan penggunaan huruf
kapital yang tepat pada kalimat tersebut.

38

Siswa mampu menggunakan
tanda baca. V

Disajikan kalimat yang belum menggunakan tanda
baca, sisiwa dapat menentukan penggunaan tanda
baca pada kalimat tersebut dengan tepat.

39

3 Penalaran

Siswa mampu membandingkan
penggunaan bahasa dan pola
penyajian beberapa jenis teks.

V Disajikan dua teks laporan, siswa dapat menentukan
perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut. 40

Siswa mampu menilai
keunggulan/kelemahan karya
sastra.

V
Disajikan teks ulasan/resensi karya sastra, siswa
dapat menentukan kalimat yang menyatakan
keunggulan karya sastra tersebut.

41

Siswa mampu membandingkan
pola pengembangan cerpen
dan fabel.

V
Disajikan dua teks cerpen/fabel, siswa dapat
menentukan perbedaan pola pengembangan kedua
teks tersebut.

42

Siswa mampu mengomentari
isi, pola V Disajikan kutipan teks cerpen/fabel, siswa dapat

menentukan komentar yang tepat terhadap isi teks 43



pengembangan/bahasa. tersebut.
Siswa mampu mengubah teks
ke dalam bentuk lain. V Disajikan teks percakapan, siswa dapat menentukan

teks laporan sesuai teks tersebut. 44

Siswa mampu menulis teks
singkat sesuai dengan konteks. V

Disajikan data buku yang disertai keunggulan dan
kelemahan buku tersebut, siswa dapat menentukan
teks resensi/ulasan sesuai data tersebut.

45

Siswa mampu memperbaiki
kesalahan penggunaan kata,
kalimat, dan ketidakpaduan
paragraf.

V
Disajikan kalimat yang salah satu kata
penggunaannya tidak tepat, siswa dapat menentukan
perbaikan kata tersebut.

46

Siswa mampu menentukan
alasan kesalahan penggunaan
kata, kalimat, dan
ketidakpaduan paragraf.

V
Disajikan kalimat yang salah satu kata
penggunaannya tidak tepat, siswa  dapat menentukan
alasan ketidaktepatannya.

47

Siswa mampu memperbaiki
kesalahan penggunaan ejaan
dan tanda baca. V

Disajikan kalimat yang salah satu kata tidak tepat
ejaannya, siswa  dapat menentukan perbaikan ejaan
kata tersebut.

48

Disajikan kalimat yang salah dalam menggunakan
tanda baca, siswa  dapat menentukan perbaikan tanda
baca tersebut.

49

Siswa mampu menentukan
alasan kesalahan penggunaan
ejaan dan tanda baca.

Disajikan kalimat yang salah satu kata tidak tepat
ejaannya, siswa  dapat menentukan alasan kesalahan
ejaan kata tersebut.

50

Keterangan:
 Membaca nonsastra , teks yang digunakan : teks laporan, ulasan/resensi, biografi, prosedur/petunjuk melakukan sesuatu, eksposisi, atau tanggapan kritis.
 Membaca sastra, teks yang digunakan:  cerita pendek atau fabel.
 Menulis terbatas dan menyunting, teks yang digunakan boleh teks nonsastra atau teks sastra sesuai dengan tagihannya.





PANDUAN UJIAN PRAKTIK TAHUN AJARAN 2015/2016

MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA

JENJANG : SMP
No. Kompetensi Dasar Kemampuan yang Diuji Indikator Bentuk Instrumen

1 4.1 Menelaah dan merevisi teks hasil
observasi, tanggapan deskriptif,
eksposisi, eksplanasi, dan cerita
pendek sesuai dengan struktur dan
kaidah teks baik secara lisan
maupun tulisan

Menyunting teks Disajikan sebuah teks lengkap yang di dalamnya
terdapat kesalahan penulisan ejaan, tanda baca,
penggunaan huruf kapital, ketidakefektifan kalimat, dan
kepaduan paragraf, siswa dapat memperbaiki kesalahan-
kesalahan tersebut.

Tes keterampilan

2 4.2 Menyusun teks hasil observasi,
tanggapan deskriptif, eksposisi,
eksplanasi, dan cerita pendek
sesuai dengan karakteristik teks
yang akan dibuat  baik secara lisan
maupun tulisan

Menulis teks laporan Disajikan data hasil pengamatan lokasi sekolah (kantin,
perpustakaan, laboratorium, taman, kebun atau apotek
hidup, dll.), siswa dapat menulis teks laporan sesuai
dengan data tersebut dengan memperhatikan kesesuaian
isi dengan judul, pilihan kata, struktur kalimat, kepaduan
paragraf, isi keseluruhan, dan kerapian.

Tes keterampilan

3 4.1 Menyusun teks cerita moral/fabel,
ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan
cerita biografi  sesuai dengan
karakteristik teks  yang akan dibuat
baik secara lisan maupun tulisan

Menulis teks cerpen Disajikan sebuah ilustrasi peristiwa, siswa dapat menulis
cerita pendek dengan memerhatikan kesesuaian isi
dengan tema, penggunaan bahasa, majas dan ungkapan,
alur, penggambaran karakter pelaku dan latar.

Tes keterampilan

Keterangan: Sekolah dipersilakan memilih minimal  satu kemampuan yang diuji





Contoh Rubrik Penilaian Menyunting Teks

Bacalah dengan cermat teks yang tersaji! Temukanlah kesalahan-kesalahan penulisan ejaan, tanda baca,
penggunaan huruf kapital, dan keefektifan kalimat! Perbaikilah teks tersebut sehingga menjadi teks yang baik
dan benar!

A. Alternatif Penilaian

B. Rumus Penilaian

C. Contoh

Asri mampu menemukan 17 kesalahan dalam teks tersebut (dari 20 kesalahan yang harus ditemukan)

dan mampu membetulkan kesalahan yang ditemukan sebanyak 12 buah ( dari 20 kesalahan yang harus

dibetulkan), maka penilaiannya adalah sebagai berikut.

Misalnya:

Jumlah kesalahan yang terdapat dalam teks dilihat dari segi ejaan, tanda baca, pilihan kata,
keefektifan kalimat, dan kepaduan paragraf sebanyak 20 buah.

1. Apabila siswa mampu menemukan satu kesalahan dari teks tersebut, mendapat skor 1 sehingga
jika siswa menemukan 20 kesalahan, siswa tersebut memperoleh skor 20.

2. Apabila siswa mampu membetulkan satu kesalahan  dengan tepat dari kesalahan yang
ditemukan, mendapat skor 1 sehingga jika siswa mampu membetulkan dengan tepat dari 20
kesalahan, memperoleh skor 20. Jadi, jumlah skor maksimalnya adalah 20 + 20 = 40 (jumlah
semua kesalahan yang ditemukan dan jumlah kesalahan yang bisa dibetulkan).

+Jumlah kesalahan yang ditemukan Jumlah kesalahan yang dibetulkan dengan tepat

Skor maksimal

X 100Skor Akhir =

17 + 12

Skor Akhir =
40

X 100 = 72,5



Contoh Rubrik Penilaian Menulis Teks Laporan

Perhatikanlah data hasil pengamatan lokasi sekolah (kantin, perpustakaan, laboratorium, taman, kebun atau

apotek hidup, dll.) berikut! Tulislah  teks laporan sesuai dengan data tersebut dengan memerhatikan kesesuaian

isi dengan judul, pilihan kata, struktur kalimat, kepaduan paragraf, isi keseluruhan, dan kerapian! Teks

laporanmu akan dinilai dengan menggunakan rubrik berikut!

Rubrik Penilaian Menulis Teks Laporan

No. Aspek yang Dinilai Skor Skor
Siswa

1 Kesesuaian Isi dengan Judul
 Sesuai/relevan 3
 Cukup relevan 2
 Tidak relevan 1
 Tidak ada judul 0

2 Pilihan Kata/Diksi
 Semua kata yang digunakan sesuai 3
 Terdapat beberapa kata yang tidak sesuai 2
 Banyak kata yang tidak sesuai 1
 Semua kata yang dipakai tidak  sesuai 0

3 Struktur Kalimat
 Sempurna 3
 Sedikit kesalahan 2
 Banyak kesalahan 1
 Salah semua 0

4 Kepaduan Paragraf
 Hubungan antarkalimat bertautan dan berurutan dengan tepat 3
 Hubungan kurang bertautan dan berurutan dengan tepat 2
 Hubungan tidak bertautan dan berurutan 1
 Hubungan tidak bertautan, tidak berurutan, dan tidak dapat dipahami 0

5 Isi Keseluruhan
 Ide bagus, teknik penyajiannya bagus, sistematika lengkap 3
 Ide bagus, teknik penyajiannya bagus, sistematika tidak lengkap 2
 Ide bagus, teknik penyajiannya kurang bagus, sistematika kurang lengkap 1
 Ide kurang bagus, teknik penyajiannya kurang bagus, sistematika kurang lengkap 0

6 Kerapian
 Terbaca dan bersih 2
 Terbaca dan tidak bersih 1
 Tidak terbaca dan tidak bersih 0

Skor Maksimal 17

Rumus Skor Akhir = Skor perolehan siswa : Skor maksimal x 100



Contoh Rubrik Penilaian Menulis Cerita Pendek

Disajikan sebuah ilustrasi peristiwa, siswa dapat menulis  cerita pendek  dengan memerhatikan kesesuaian isi

dengan tema, penggunaan bahasa, majas dan ungkapan, alur, penggambaran karakter pelaku, dan latar.

Rubrik Penilaian Menulis Cerita Pendek

No. Aspek yang
Dinilai

Pertanyaan Pemandu Skor Skor
Siswa1 2 3 4 5

1 Kesesuaian isi
dengan tema

 Apakah isi cerpen sesuai dengan peristiwa
yang dialami?

 Apakah isi cerpen menggambarkan peristiwa
yang dialami secara utuh?

2 Penggunaan bahasa  Apakah bahasa yang digunakan
komunikatif?

 Apakah kata-katanya imajinatif?
3 Penggunaan gaya

bahasa/majas dan
ungkapan

 Apakah menggunakan majas secara baik?
 Apakah menggunakan ungkapan-ungkapan

yang mampu menimbulkan imajinasi?
4 Penggunaan alur  Apakah menggunakan alur secara tepat?

 Apakah terdapat bagian perkenalan,
pemunculan masalah/perumitan, klimaks,
penurunan cerita, dan penyelesaian?

5 Penggambaran
karakter pelaku

 Apakah karakter pelaku dilukiskan secara
tepat?

6 Penggambaran latar  Apakah latar (tempat, waktu, suasana)
dilukiskan secara baik?



KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2015-2016

JENIS SEKOLAH :SMP……………………..
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA
KURIKULUM : 2013
ALOKASI WAKTU :   90 MENIT
JUMLAH SOAL :   50 SOAL
BENTUK SOAL : PILIHAN GANDA (PG)
KI. 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
terkaitfenomena dan kejadian yang tampak mata

1. SENI RUPA

NO KOMPETENSI DASAR KELAS/
SEMESTER MATERI INDIKATOR SOAL NO.

SOAL

1 3.1Memahami  konsep dan prosedur
menggambar flora, fauna dan
benda alam

3.2Memahami   konsep dan
prosedur menggambar gubahan
flora dan fauna sertageometrik
menjadi ragam hias

3.3Memahami konsep dan prosedur
penerapan ragam hias pada
bahan   tekstil

VII /  1

VII /  2

Menggambar flora,
fauna dan  alam benda

Menggambar Ragam
Hias

Ragam Hias pada
Tekstil

 Disajikan 6 unsur  dalam pembuatan
gambar,  siswa dapat menentukan  unsur-
unsur  dalam  pembuatan gambar flora,
fauna dan alam  benda

 Ditampilkan  sebuah  gambar  komposisi
dari 3 obyek ( flora, fauna dan  sebuah
benda  kubistik),  peserta didik  dapat
menentukan  perspektif letak benda
berdasarkan penempatan  alasnya

 Disajikan pernyataan tentang 4 teknik
pembentukan gambar, peserta  didik dapat
menentukan  teknik  pembentukan

1

2

3



3.4Memahami   konsep  dan
prosedur penerapan ragam hias
pada bahan kayu

Ragam Hias  pada
Kayu

gambar  ragam  hias
 Disajikan 6 nama bahan pewarna ,  peserta

didik dapat menentukan  bahan pewarna
gambar  untuk  tekstil

 Disajikan pernyataan tentang  6 teknik
berkarya seni rupa, peserta   didik dapat
menentukan  teknik  membuat gambar
ragam hias  pada bahan kayu

4

5

3.1Memahami konsep dan prosedur
meng gambar model  pada
berbagai bahan  dan beragam
teknik

3.2Memahami konsep
danprosedur

menggambar illustrasi
dengan  teknik manual
atau  digital

3.3Memahami   konsep dan
prosedur  penerapan  ragam hias

flora, fauna dan geometric
pada kriya dari bahan keras
dengan berbagai teknik

3.4 Memahami  konsep  dan
prosedur penerapan  ragam hias

flora, fauna dan geometric
pada  kriya tekstil
denganteknik tapestry

VIII / 1

VIII /  2

Menggambar Model

Menggambar
Illustrasi

Ragam Hias pada
bahan keras  dengan
berbagai teknik

Ragam hias  pada
kriya tekstil ( Teknik
Tapestry  )

 Disajikan  pernyataan  tentang  definisi  4
jenis  gambar , peserta didik dapat
menentukan  pengertian  dari gambar
model.

 Peserta didik dapat menentukan cara
mewarnai latar belakang gambar model
dengan memilih  1 option jawaban

 Ditampilkan 4 bentuk gambar , peserta
didik dapat menentukan gambar ilustrasi
yang  berbentuk Vignette

 Peserta didik dapat  menentukan  fungsi
gambar Ilustrasi  dengan memilih 1 option
jawaban

 Disajikan tabel  tentang  bahan dan alat
untuk membuat ragam hias, siswa dapat
menentukan  alat dan bahan  yang
digunakan untuk membuat  ragam hias
pada  bahan keras

 Disajikan sebuah  gambar  ragam hias
pada bahan keras, seperti  relief candi
Prambanan, siswa dapat menyebutkan

6

7

8

9

10

11



motif   hias  yang  di gunakan

 Peserta didik dapat menjelaskan  pengertian
teknik  Tapestry.

 Disajikan tabel tentang  alat dan bahan
untuk berkarya kriya peserta didik dapat
memilih alat dan bahan untuk berkarya
kriya Tapestry

12

13

3.1.Memahami konsep  dan
prosedur karya seni lukis dengan

beragam media dan teknik

3.2Memahami  konsep dan prosedur
karya seni patung dengan beragam

media dan teknik

IX/ 1 Seni  Lukis

Seni Patung

 Disajikan  data  tentang  bahan –bahan
untuk melukis, peserta didik dapat  memilih
bahan  untuk melukis  yang  menggunakan

kanvas  sebagai  bidang  gambarnya

 Disajikan 4 gambar lukisan yang berbeda
alirannya, peserta didik dapat  memilih
gambar  lukisan  yang beraliran
ekspresionis

 Disajikan  tabel nama –nama  pelukis
dengan  aliran lukisan  yang  berbeda- beda,
peserta didik dapat mencocokkan nama
pelukis  yang sesuai  dengan nama aliran
lukisannya

 Peserta didik dapat menjelaskan tentang
aliran lukisan  dari  tokoh pelukis Raden
Saleh .

 Disajikan  data tentang  ciri-ciri  dari
bentuk karya  seni rupa, peserta didik dapat
memilih  ciri-ciri  dari  bentuk  Relief.

 Dengan data yang sama  dari  no. 18, siswa

14

15

16

17

18

19



3.3Memahami  konsep  dan
prosedurkarya seni grafis
dengan beragam media dan
teknik

3.4Memahami konsep  dan prosedur
pada kegiatan merancang dan
menyelenggarakan pameran

IX/ 2
Seni  Grafis

Pameran Karya Seni
Rupa

dapat  menentu kan  ciri-ciri dari  bentuk
patung

 Disajikan tabel tentang  bahan  dan alat
untuk membuat patung, peserta didik dapat
memilih bahan dan alat yang sesuai untuk
mematung dari  bahan keras

 Peserta didik dapat menentukan teknik
mematung  yang mengguna kan  bahan dari
logam seperti patung  perunggu.

 Peserta didik dapat menjelaskan  fungsi
seni  Grafis

 Peserta didik dapat  menentukan  contoh
cetak tinggi  dalam seni Grafis

 Disajikan beberapa  aktifitas  dalam
kegiatan Pameran, peserta didik dapat
menentukan  proses pada  tahap  persiapan
karya  yang  akan dipamerkan

 Peserta didik dapat menjelaskan  unsur
apa saja yang  harus ditampilkan  pada
label  identitas  karya yang dipamerkan

20

21

22

23

24

25



2. SENI MUSIK

N
O KOMPETENSI DASAR KELAS/SEMEST

ER MATERI INDIKATOR SOAL
NO.
SOA

L
1 3.1.Memahamiteknik vokal dalam

bernyanyilagusecaraunisono
VII / I TeknikVokaldanbernyanyiuni

sono
 Disajikanpernyataan,

pesertadidikdapat
mengidentifikasibernyanyisecaraunis
ono

1

 Disajikangambar, pesertadidikdapat
menjelaskanteknikpernafasandalamb
ernyanyi

2

2 3.2 Memahamiteknik vocal
dalambernyanyilagusecara
vokal grup

VII/1 TeknikbernyanyidalamVokal
Group

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat
mendeskripsikanteknik vokal grup

3

3 3.3 Memahamiteknikbermain
musik
sederhanasecaraperorangandan
kelompok

VII/2 MusikAnsambelsederhana  Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat menyebutkan
definisi musik ansambelsederhana

4

 Disajikan data/tabel,
pesertadidikdapat
mengelompokkanalat-alat musik
ansambel

5

4 3.4 Memahamiteknikbermainmusik
ansambelsederhana

VII / 2 Musik ansambel  Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat
Menjelaskanteknik bermain musik
sederhanasecaraperseorangandankel
ompok

6

 Disajikangambar, pesertadidikdapat
Mengklasifikasikanjenisalat music
berdasarkanfungsinya

7

5
3.1. Memahami teknik dan gaya lagu

daerah secara unisono atau
VIII / 1 Teknik dan gaya lagu daerah

secara unisono atau

 Disajikan pernyataan, peserta didik
dapat mengidentifikasi teknik dan
gaya bernyanyi secara unison atau

8



perseorangan perorangan perorangan

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat
Menjelaskanteknik dan gaya lagu
daerah secara unisono atau
perorangan

9

6 3.2. Memahami teknik dan gaya
lagu      daerah bentuk vokal

grup

VIII / 1 Teknik dan gaya lagu daerah
bentuk vokal grup

 Disajikanpernyataan, peserta didik
dapat mengidentifikasi teknik dan
gaya lagu bentuk vokal grup

10

 Disajikan data/tabel, peserta didik
dapat mengidentifikasi teknik dan
gaya lagu dalam bentuk  vokal group

11

7 3.3. Memahami teknik  dan gaya
bermain musik tradisional
sederhana secara perorangan
atau kelompok

VIII / 2 Teknik dan gaya bermain
musik tradisional secara
perorangan atau kelompok

 Disajikan gambar, peserta didik
dapat mendeskripsikan teknik dan
gaya bermain musik tradisional
sederhana secara perorangan atau
kelompok

12

 Disajikanpernyataan, peserta didik
dapat mengidentifikasi teknik dan
gaya bermain musik tradisional
secara perorangan atau kelompok

13

8 3.4.Memahami teknik dan gaya
bermain dan gaya bermain
musik ansambel tradisional

VIII/2 Teknik dan gaya bermain
musik ansambel

 Disajikan pernyataan, peserta didik
dapat mengidentifikasi teknik dan
gaya bermain musik ansambel
tradisional

14

9
3.1. Memahami cara menggubah

musik modern secara unisono
atau perseorangan

IX / 1 Mengubah musik modern
secara unisono

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat menceritakan jenis
jenis musik modern yang
berkembang di Indonesia

15

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat menyebutkan
musisi, penyanyi dan hasil karya

16



lagu modern di Indonesia
 Disajikanpernyataan,

pesertadidikdapat menjelaskan
konsep lagu unisono

17

10 3.2 Memahami cara
merubah musikmodern untuk

vokal grup

IX / 1 Mengubah musik modern
untuk vokal grup

 Disajikan data, pesertadidikdapat
mendeskripsikan  ciri ciri lagu vokal
grup

18

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat
mendeskripsikan tahapan aransemen
vokal
berdasarkan pembagian peran

19

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat mendeskripsikan
tahapan aransemen vokal
berdasarkan pembagian peran

20

11 3.3. .Memahami teknik  bernyanyi
musik modern

IX / 2 Bernyanyi musik modern  Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat mendeskripsikan
jenis lagu modern

21

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat mendeskripsikan
gaya bernyanyi lagu modern

22

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat mendeskripsikan
tahapan latihan bernyanyi lagu
modern dengan gaya yang tepat

23

12 3.4.Memahami teknik bermain dan
menampilkan  musik ansambel

IX/2 Menampilkan musicansambel  Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapat mendeskripsikan
jenis musik modern

24

 Disajikan gambar, peserta didik
dapat
menentukan cara memainkan alat
musik

25



3. SENI TARI

NO KOMPETENSI DASAR KELAS/
SEMESTER MATERI INDIKATOR SOAL NO.

SOAL
1 3.1.

Memahamigeraktariberdasarkan
unsurruang, waktudantenaga

VII/I ElemenGerak tari  Disajikanpernyataantentanggerak ,
pesertadidikdapatMendefinisikangeraktari 1

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMengidentifikasigeraktari
berdasarkanruang, waktudantenaga

2

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMenjelaskandefinisitarim
enurutparaahli

3

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMendeskripsikangeraktari
berdasarkanruang, waktudantenaga

4

2 3.2.
Memahamigeraktariberdasarkan
ruang,waktudantenagasesuaiirin
gan

VII/I GerakTari Dan Iringan  Disajikangambar,
pesertadidikdapatMendefinisikan  level
padageraktari

5

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMengidentifikasigeraktari
berdasarkan level tinggi, sedang, danrendah

6

 Disajikangambar,
pesertadidikdapatmembedakan level
tinggi,sedangdanrendah

7

3 3.3. Memahamigeraktarisesuaidenga
n level danpolalantai

VII/II PolaLantai  Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMendefinisikanpolalantai
dalamtari

8

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMenjelaskangeraktarisesu
aidenganpolalantai

9

 Disajikangambar, 10



pesertadidikdapatMengidentifikasigeraktari
sesuaidenganpolalantai

4 3.4.  Memahamigeraktarisesuai level
danpolalantaisesuaiiringan

VII/II MeragakanTari  Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMenjelaskangeraktariberd
asarkan level danpolalantaisesuaiiringan

11

5 3.1. Memahami  keunikan  gerak tari
tradisional berdasarkan pola
lantai dengan menggunakan
unsur pendukung tari

VIII/I MerangkaiGerakTariT
radsional

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMendefinisikanpengertian
taritradisionaltari

12

 Disajikantabel,
pesertadidikdapatMengidentifikasipropertit
aritradisional

13

 Disajikan data,
pesertadidikdapatMengklasifikasikantataria
sdanbusanataritradisional

14

 Disajikangambar,
pesertadidikdapatMengidentifikasiiringanta
ritradisional

15

6 3.2. Memahami  keunikan
peragaan gerak tari
tradisional  berdasarkan pola
lantai dengan menggunakan
unsur pendukung tari sesuai
iringan

VIII/I MeragakanGerakTariT
radisional

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMenjelaskankeunikanraga
mgeraktaritradisional

16

7 3.3.Memahami cara menerapkan
pola lantai  dan unsur
pendukung gerak tari gaya
tradisional pada karya tari
kreasi

VIII/II Geraktarikreasigayat
radisionalberdasarka
npolalantai

 Disajikanpernyataan,pesertadidikdapatMen
gidentifikasipolalantaitarikreasi

17

8 3.4. Memahamicaramenerapkanpolal
antai,
unsurpendukungdaniringangerak
tarigayatradisionalpadakaryatarik

VIII/II Geraktarikreasigayat
radisionalberdasarka
npolalantaisesuaiirin

 Disajikangambar,
pesertadidikdapatMembedakankostumtaritr
adisionaldengankostumtarikreasi

18



reasi gan
9 3.1. Memahamikomposisitarigaya

modern
IX/I Tari Modern  Disajikanpernyataan,

pesertadidikdapatMenjelaskanpengertiantar
i modern

19

 •   Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMenjelaskanjenisgayatari
modern

20

 •   Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMenjelaskanfungsigayatar
i modern

21

10 3.2 Memahami komposisi dan
iringan  tari gaya modern

IX/I IringanTari Modern  Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMenjelaskanjenisiringanta
ri modern

22

 Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMenjelaskanfungsiiringan
tari modern

23

11 3.3.
Memahamikomposisitarigaya
kontemporer

IX/II KomposisiTari  Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMenjelaskanpengertianko
mposisitari

24

12 3.4 Memahamikomposisidanirin
gantarigayakontemporer

IX/II PagelaranKaryaTari  Disajikanpernyataan,
pesertadidikdapatMenjelaskanmanajemenp
ertunjukkantari

25



4. SENI TEATER

NO KOMPETENSI DASAR KELAS/SEMESTER MATERI INDIKATOR SOAL NO.
SOAL

1 3.1. Memahami  konsep, teknik
dan prosedur dasar seni
peran (olah tubuh, olah
suara, dan olah rasa)
dengan sumber gagasan
lingkungan sekitar.

VII / I Teknik Bermain
Akting Teater

 Disajikan tabel unsur-unsur seni pertunjukan,
Peserta didik dapat menentukan unsure-unsur
pertunjukan seni teater

1

 Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menjelaskan fungsi olah tubuh dalam seni
peran/teater

2

 Disajikan tabel tentang prosedur latihan,
peserta didik dapat menentukan
tahapan/prosedur latihan olah suara

3

2 3.2 Memahami teknik menyusun
naskah  lakon pendek
bersumber dari gagasan
lingkungan sekitar.

Menyusun Naskah
Teater

 Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
mendeskripsikan teknik menyusun naskah
lakon pendek yang bersumber dari gagasan
lingkungan sekitar

4

3 3.3. Memahami rancangan
pementasan seni teater
berdurasi pendek sesuai
konsep, teknik dan
prosedur dengan sumber
gagasan lingkungan
sekitar.

VII/2 Merancang
Pementasan Seni
Teater

 Berdasarkan tabel, peserta didik dapat
menentukan langkah-langkah merancang
pementasan teater

5

4 3.4. Memahami pementasan
seni teater berdurasi
pendek dengan sumber
gagasan lingkungan
sekitar.

VII / 2 Merencanakan
Pementasan Teater

 Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menjelaskan fungsi tata pentas

6



5 3.1. Memahami konsep, teknik
dan prosedur dasar seni
peran (olah tubuh, olah
suara, dan olah rasa)
bersumber khasanah seni
budaya tradisional.

VIII / 1 Seni Peran Teater
Tradisional

 Berdasarkan pernyataan, peserta didik dapat
mendeskripsikan jenis-jenis teater tradisional
Indonesia

7

 Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menjelaskan teknik dasar seni peran teater
tradisional

8

 Disajikan deskripsi tentang karakter, peserta
didik dapat menentukan karakter watak tokoh
peran dalam pementasan teater tradisional
Indonesia

9

6 3.2 Memahami teknik membuat
naskah drama dari sumber
budaya tradisional

VIII / 1 Menyusun naskah
drama/teater

 Berdasarkan pernyataan, peserta didik
dapat menentukan  langkah-langkah
menyusun naskah drama/teater tradisional

10

 Disajikan potongan naskah, peserta didik
dapat menentukan sumber cerita teater
tradisional Indonesia

11

7 3.3. Memahami rancangan
pementasan seni teater
berdurasi pendek sesuai
konsep, teknik dan
prosedur bersumber dari
khasanah seni budaya
tradisional.

VIII / 2 Merancang
Pementasan Teater
Tradisional

 Berdasarkan sajian data tentang bentuk
penyajian teater, peserta didik dapat
mendeskripsikan bentuk pementasan teater
tradisional

12

 Berdasarkan pernyataan, peserta didik
dapat mendeskripsikan teknik penyajian
karya teater yang bersumber dari khasanah
seni tradisional

13

 Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menjelaskan fungsi properti dalam

14



pementasan teater tradisional

 Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menjelaskan fungsi musik dalam
pementasan teater tradisional

15

8 3.4. Memahami pementasan
seni
teater berdurasi pendek
bersumber khasanah seni
budaya tradisional.

VIII/2 Pementasan teater
berdurasi pendek  Berdasarkan pernyataan, peserta didik

dapat menjelaskan teknik memproduksi
karya seni teater yang bersumber dari
khasanah seni tradisional

16

9 3.1 Memahami tehnik olah tubuh,
olah suara, dan olah rasa
teater Modern Indonesia

IX / 1 Tehnik olah tubuh,
olah suara, dan olah
rasa teater Modern
indonesia

 Disajikan gambar, peserta didik dapat
mendeskripsikan teknik olah tubuh pada
teater modern Indonesia

17

 Disajikan pernyataan, peserta didik dapat
menentukan teknik latihan olah rasa pada
teater modern Indonesia

18

 Berdasarkan pernyataan, peserta didik
dapat menjelaskan fungsi olah suara dalam
teater modern Indonesia

19

10 3.2 Memahami rancangan dan
pementasan teater Modern

IX/1 Rancang an dan
persiapan
pementasan teater
modern.

 Berdasarkan pernyataan, peserta didik
dapat menentukan langkah-langkah
membuat rancangan artistik pementasan
teater sesuai dengan tema

20

 Disajikan data, peserta didik dapat
mendeskripsikan fungsi artistik
pementasan teater modern

21

11 3.3Memahami rancangan konsep IX/2 Rancang konsep
 Disajikan pernyataan, peserta didik dapat

22



produksi manajemen
pertunjukan teater

produksi
manajemen
pertunjukan teater

menentukan langkah-langkah merancang
produksi pertunjukan teater

 Berdasarkan sajian gambar, peserta didik
dapat menjelaskan fungsi tata rias

23

12 3.4 Memahami pertunjukan teater
modern

IX/2 Pertunjukan teater
modern  Disajikan pernyataan, peserta didik dapat

membandingkan keunikan bentuk penyajian
penampilan teater gaya

24

 Berdasarkan potongan dialog, peserta didik
dapat menjelaskan pesan moral pertunjukan
teater modern

25



KISI-KISI PELAKSANAAN PRAKTIK UJIAN AKHIR SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2015-2016
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA KURIKULUM 2006

Bidang Seni Standar Kompetensi
Lulusan

Kompetensi /Kemampuan
yang diuji

Indikator Rubrik Penilaian

Seni Rupa 1. Mengapresiasi dan
mengekspresikan karya seni
rupa terapan melalui gambar
bentuk obyek tiga dimensi
yang ada di daerah setempat

2. Mengapresiasi dan
mengekspresikan karya
seni rupa terapan melalui
gambar/lukis, karya seni
grafis dan kriya tekstil
batik daerah Nusantara

3. Mengapresiasi dan
mengekspresikan karya
seni rupa murni yang
dikembangkan dari
beragam unsur seni rupa
Nusantara dan
mancanegara

 Menggambar bentuk
dengan obyek karya seni
rupa terapan tiga dimensi
dari daerah setempat

 Membuat karya seni grafis

 Membuat karya seni kriya
tektil dengan teknik dan
corak seni rupa terapan
Nusantara

 Membuat karya seni rupa
murni, yang
mengembangkan unsur
seni rupa Nusantara dan
mancanegara

 Menggambar bentuk obyek tiga dimensi
dari benda di sekitar yang terdiri dari
benda kubistis, silindris, dan bentuk
bebas dengan memperhatikan unsur-
unsur komposisi, proporsi, perspektif,
dan teknik pewarnaan

 Membuat stempel, berdasarkan teknik
grafis cetak tinggi, menggunakan bahan
dan alat yang ada di sekitar dengan
mengembangkan kreativitas dan
orisinalitas

 Membuat karya tekstil dengan teknik
batik yang mengembangkan kreativitas
dan orisinalitas

 Membuat karya seni murni dua
dimensi/tiga dimensi yang mengolah
bahan-bahan di sekitar dengan kreativitas
teknik dan orisinalitas

 Komposisi
 Proporsi
 Perspektif
 Teknik Pewarnaan
 Finishing/Ketuntasan

 Teknik
 Orisinalitas/Keaslian ide dan

gagasan
 Kreativitas
 Kerapihan

 Penguasaan teknik
 Orisinalitas/Keaslian ide dan

gagasan
 Kreativitas
 Kerapihan

 Penguasaan teknik
 Orisinalitas/Keaslian ide dan

gagasan
 Kreativitas
 Finishing/Ketuntasan

Pedoman Pelaksanaan Praktik Seni Budaya
Setiap peserta didik baik kelompok atau perorangan, diperbolehkan melaksanakan minimal 1(satu) kegiatan praktik

dari ke 4 (empat) bidang seni budaya yang ditawarkan atau yang diselenggarakan oleh sekolah bersangkutan



Seni Musik 1. Mengapresiasi dan
mengekspresikan karya
seni musik lagu daerah
setempat secara
perseorangan dan
berkelompok

2. Mengapresiasi dan
mengekspresiakan karya
seni musik lagu
tradisional Nusantara
secara perseorangan dan
kelompok

3. Mengapresiasi dan
mengekspresikan karya
seni musik lagu
mancanegara secara
perseorangan dan
kelompok

 Menyanyikan
lagu/memainkan musik
rakyat Betawi

 Menyanyikan
lagu/memainkan musik
daerah Nusantara

 Menyanyikan
lagu/memainkan musik
mancanegara

 Praktik vokal/ instrument musik
tunggal/Band lagu Jakarta / Betawi

 Praktik vokal/ instrument musik
kelompok (Paduan Suara/Ansambel)
lagu Jakarta / Betawi

 Praktik vokal/ instrument musik
tunggal/Band lagu Nusantara.

 Praktik vokal/ instrument musik
kelompok (Paduan Suara/Ansambel)
lagu Nusantara.

 Praktik vokal/ instrument musik
tunggal/Band lagu Mancanegara

 Praktik vokal/ instrument musik
kelompok (Paduan Suara/Ansambel)

 PenguasaanVokal
 Teknik
 Ekspresi/Pembawaan

 Penguasaan Instrumen
 Teknik
 Ekspresi/Pembawaan
 Dirigen/ Pemimpin lagu /

musik

 PenguasaanVokal
 Teknik
 Ekspresi/Pembawaan

 Penguasaan Instrumen
Teknik
Ekspresi/Pembawaan
Dirigen/ Pemimpin lagu /
music

 PenguasaanVokal
 Teknik
 Ekspresi/Pembawaan

 Penguasaan Instrumen
 Teknik
 Ekspresi/Pembawaan
 Dirigen/ Pemimpin lagu /

musik



Seni Tari 1. Mengapresiasi dan
mengekspresiakan karya
seni tari tunggal dan
berpasangan/kelompok
terhadap keunikan seni
tari daerah setempat

2. Mengapresiasi dan
mengekspresiakan karya
seni tari tunggal dan
berpasangan/kelompok
terhadap keunikan seni
tari Nusantara

3. Mengapresiasi dan
mengekspresikan karya
seni tari tunggal dan
berpasangan/kelompok
terhadap keunikan seni
tari mancanegara

 Memeragakan tari tunggal
/ berpasangan daerah DKI
Jakarta

 Memeragakan tari tunggal
/ berpasangan / kelompok
tari Nusantara

 Memeragakan tari tunggal
/ berpasangan / kelompok
tari Mancanegara

 Praktik Tari kreasi bentuk tunggal /
berpasangan daerah DKI Jakarta

 Praktik tari kreasi bentuk tunggal /
berpasangan / kelompok tari Nusantara

 Praktik tari kreasi bentuk tunggal /
berpasangan / kelompok tari
Mancanegara

 Tema tari
 Wiraga
 Wirama
 Wirasa
 Tata rias/busana
 Kreatifitas

 Tema tari
 Wiraga
 Wirama
 Wirasa
 Tata rias/busana
 Tata Kreatifitas

 Tema tari
 Wiraga
 Wirama
 Wirasa
 Tata rias/busana
 Kreatifitas

Seni Teater 1. 1. Mengapresiasi dan meng -
ekplorasi teknik olah
tubuh, olah pikir dan olah
suara

2. 2. Mengapresiasi dan
mengekspresikan karya
seni teater terhadap
keunikan dan pesan moral
seni teater daerah
setempat

 Menampilkan teknik
bermain peran/penokohan

 Menampilkan pertunjukan
teater kreatif dengan
mengolah unsur teater DKI
Jakarta (Betawi)

 Praktik bermain peran/penokohan secara
perorangan atau kelompok

 Praktik pementasan teater kreatif dengan
mengolah unsur teater DKI Jakarta
(Betawi)

 Teknik olah tubuh
 Teknik olah pikir
 Teknik olah suara (vokal)
 Interpretasi/penokohan

 Teknik vokal
 Interpretasi/penokohan
 Teknik bloking
 Tata kostum
 Artistik



3.
4. 3. Mengapresiasi dan

mengekspresikan kar ya
seni teater terhadap
keunikan dan pesan moral
seni teater Nusantara

5.
6. 4. Mengapresiasi dan

mengekspresikan kar ya
seni teater tradisional,
modern dan kreatif
terhadap keunikan dan
pesan moral seni teater
daerah setempat,
Nusantara dan
mancanegara

7.

 Menampilkan pertunjukan
teater kreatif dengan
mengolah unsur teater
Nusantara

 Menampilkan pertunjukan
teater kreatif dengan
mengolah unsur teater
tradisional dan modern
DKI Jakarta, Nusantara
dan Mancanegara

 Praktik pementasan teater kreatif dengan
mengolah unsur teater Nusantara

 Praktik pementasan teater kreatif dengan
mengolah unsur teater DKI Jakarta,
nusantara dan mancanegara

 Teknik vokal
 Interpretasi/penokohan
 Teknik bloking
 Tata kostum
 Artistik

 Teknik vokal
 Interpretasi/penokohan
 Teknik bloking
 Tata kostum
 Artistik

RUBRIK PENILAIAN UJIAN PRAKTIK SENI BUDAYA

1. Seni Rupa Menggambar Bentuk

No Aspek-aspek yang dinilai
Skor

1 2 3 4 5
1 Komposisi
2 Proporsi
3 Perspektif
4 Teknik Pewarnaan
5 Finishing/Ketuntasan

Skor maksimal 25



Grafis cetak tinggi / Batik

Seni Murni

Keterangan :
1 = sangat kurang   2 = kurang 3 = cukup 4 = baik 5 = sangat baik

Panduan Penskoran:

Nilai =
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100

No Aspek-aspek yang dinilai
Skor

1 2 3 4 5
1 Penguasaan teknik
2 Orisinalitas /Keaslian ide dan gagasan
3 Kreativitas
4 Kerapihan

Skor maksimal 20

No Aspek-aspek yang dinilai
Skor

1 2 3 4 5
1 Penguasaan teknik
2 Orisinalitas /Keaslian ide dan gagasan
3 Kreativitas
4 Finishing/Ketuntasan

Skor maksimal 20



2. Seni Musik

Praktik Vokal/Instrumen Musik Tunggal/Band

No Aspek-aspek yang dinilai
Skor

1 2 3 4 5
1 PenguasaanVokal/Instumen musik
2 Teknik
3 Ekspresi/Pembawaan

Skor maksimal 15

Praktek Vokal/Instrumen Musik Kelompok (Paduan Suara/Musik Ansambel)

No Aspek-aspek yang dinilai
Skor

1 2 3 4 5
1 Penguasaan Vokal/Instumen musik
2 Teknik
3 Ekspresi/Pembawaan
4 Dirigen/Pemimpin lagu/musik

Skor maksimal 20

Keterangan :
1 = sangat kurang   2 = kurang 3 = cukup 4 = baik 5 = sangat baik

Panduan Penskoran:

Nilai =
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100



3. Seni Tari

Praktik tari kreasi bentuk tunggal / berpasangan / kelompok tari

No Aspek-aspek yang dinilai
Skor

1 2 3 4 5
1 Tema tari
2 Wiraga
3 Wirama
4 Wirasa
5 Tata Rias /busana
6 Kreatifitas

Skor maksimal 30

Keterangan :

1 = sangat kurang   2 = kurang   3 = cukup   4 = baik    5 = sangat baik

Panduan Penskoran:

Nilai =
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100

4. Seni Teater

Praktik Bermain Peran/Penokohan

No Aspek-aspek yang dinilai
Skor

1 2 3 4 5
1 Teknik olah tubuh
2 Teknik olah pikir/rasa
3 Teknik olah suara (vokal)
4 Interpretasi peran/penokohan



Skor maksimal 20

Praktik Pementasan

No Aspek-aspek yang dinilai
Skor

1 2 3 4 5
1 Teknik Vokal
2 Interpretasi/Penokohan
3 Teknik Bloking
4 Tata Kostum
5 Ilustrasi Musik
6 Artistik

Skor maksimal 30

Keterangan :

1 = sangat kurang   2 = kurang 3 = cukup 4 = baik 5 = sangat baik

Panduan Penskoran:

Nilai =
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100

Penyusun :

Tim MGMP Seni Budaya DKI



KISI-KISI PELAKSANAAN PRAKTIK UJIAN AKHIR SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2015-2016
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA KURIKULUM 2013

JENIS SEKOLAH : SMP …….
MATA PELAJARAN           : SENI BUDAYA
KURIKULUM                      : 2013
ALOKASI WAKTU             : …. MENIT (Disesuaikan)
KOMPETENSI INTI (KI) : 4. Mencoba ,mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,  merangkai,

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah  dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang

SENI RUPA

NO KOMPETENSI DASAR MATERI KELAS /
SEMESTER INDIKATOR ASFEK YANG DINILAI

1 4.1. Menggambar flora, fauna
dan benda alam

 Menggambar
flora, fauna dan
benda alam

VII/1  Peserta didik dapat
membuat  gambar  3 obyek
yang menampil kan bentuk
flora, fauna, benda,  dengan
pengaturan komposisi,
proporsi, perspektif  dan
gradasi warna yang terlihat
wajar dengan  latar
belakang yang
serasi.menggunakan kertas
gambar ukuran A-3 dengan
bahan  warna ( pilih, cat air
/ poster  atau  pastel crayon

1. Bentuk/Objek gambar
2. Komposisi
3. Perspektif
4. Pewarnaan
5. Finishing/Ketuntasan

Pedoman Pelaksanaan Praktik Seni Budaya
Setiap peserta didik baik kelompok atau perorangan, diperbolehkan melaksanakan minimal 1(satu) kegiatan praktik

dari ke 4 (empat) bidang seni budaya yang ditawarkan atau yang diselenggarakan oleh sekolah bersangkutan



)

2

4.3 Menerapkan ragam hias
pada  bahan tekstil

 Menggambar
ragam hias
dengan unsur
gubahan  bentuk
flora, fauna, serta
geometris  pada
tekstil.

VII/2  Peserta didik dapat
membuat gambar  ragam
Hias dengan  unsur
gubahan  bentuk  flora,
fauna sertageometris  (
minimal menampilkan 2
unsur bentuk )  dikerjakan
pada bahan kaos  dalam
bidang gambar  15 x 20 cm )
menggunakan  bahan
pewarna textile.

1. Penguasaan teknik
2. Bentuk/Objek gambar
3. Komposisi
4. Pewarnaan
5. Kreatifitas
6. Ketuntasan

3 4.2 Menggambar
illustrasi dengan
teknik manual
atau digital

 Menggambar
Illustrasi
dengan teknik
manual

VIII/1  Peserta didik dapat
membuat gambar Ilustrasi
Komik pada bidang kertas
gambar  ukuran A-3  yang
dibagi menjadi 4 bagian
cerita bergambar dengan
Judul  “ Rajin Pangkal
Sukses”, diselesaikan
dengan alat spidol .

1. Bentuk/Objek gambar
2. Kesesuaian tema
3. Komposisi
4.  Pewarnaan
5. Kreatifitas
6. Finishing/Ketuntasan

4 4.3 Menerapkan  ragam
hias flora, fauna dan
geometrik pada kriya
dari bahan keras
dengan berbagai teknik

 Gambar
Ragam Hias
pada bahan
keras

VIII/2  Peserta didik Siswa dapat
membuat gambar  ragam
Hias dengan  unsur
minimal menampilkan 2
unsur motif hiasan
daerah )  dikerjakan pada
bahan keras ( pilih,  kaca /
ubin keramik / papan /
kayu )  dengan  ukuran
bidang gambar  20 x 20
cm )menggunakan  bahan
pewarna cat acrilik.

1.  Bentuk/Objek gambar
2.  Komposisi
3.  Pewarnaan
4.  Kreatifitas
5.  Finishing/Ketuntasan



5 4.2 Membuat karya
seni patung
dengan beragam
media  dan
teknik

 Membuat karya
seni patung

IX/1  Peserta didik dapat
membuat patung berbentuk
kepala manusia
menampilkan  unsur bentuk
yang lengkap sampai  batas
bahu,  menggunakan  bahan
plastisin dengan teknik
pitching/ pijat

1. Penguasaan teknik
mematung

2. Bentuk/Objek patung
3. Kreatifitas
4. Finishing/Ketuntasan

6 4.3 Membuat karya seni grafis
dengan beragam media dan
teknik

 Membuat karya
seni grafis cetak
tinggi

IX/2  Peserta didik dapat
membuat  karya grafis
berbentuk stempel  yang
menghasilkan tulisan “
Love  Peace “,
menggunakan bahan  ( pilih,
stereofoam, karet  alas
sandal  bekas, kardus tebal,
umbi-umbian ) yang  mudah
dibentuk, disusun dan diatur
serta  dicetak  dalam  bidang
kertas  HVS   ukuran A-4.
dengan menggunakan
bahan  pewarna untuk
kertas

1. .Penguasaan teknik grafis
2. Bentuk/Objek
3.  Kreatifitas
4.  Finishing/Ketuntasan

7 4.4 Merancang dan
menyelenggarakan pameran

 Pameran karya
siswa

IX/2  Peserta didik dapat
melaksanakan Pameran
Karya Seni Rupa ( minimal
2 karya  buatan sendiri
yang mewakili  karya
berbentuk 2 dimensi dan 3
dimensi ), setelah  melalui
finishing  karya  dan
pemberian  label  (
menampilkan  identitas
karya secara lengkap / detail
)  melakukan penataan
pameran  dengan

1. Karya yang dipamerkan
2. Penataan
3. Kreatifitas
4. Kekompakan

Ket. Penilaian merupakan
gabungan nilai perorangan
dan kelompok dengan nilai
perbandingan 60 : 40



mpenambahkan unsur
pendukung/ property hiasan
yang diatur   pada  sebuah
kursi atau meja di dalam
kelas.

RUBRIK PENILAIAN UJIAN PRAKTIK SENI RUPA

No. Aspek yang dinilai*
Kriteria

1 2 3 4
1
2
3
4
5

Skor maximal 20*

Keterangan :

1 = Kurang     2 = Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik

Pedoman Penskoran:

Nilai =
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100

Ket. Asfek yang dinilai dan skor maksimal disesuaikan



SENI MUSIK

NO KOMPETENSI DASAR MATERI KELAS /
SEMESTER INDIKATOR ASFEK YANG DINILAI

1 4.1. Menyanyikan lagu
secara unisono

 Menyanyi secara
unisono

VII/1  Peserta didik dapat
menyanyikan lagu secara
unisono dengan memilih 1
(satu) dari 5 (lima) lagu
yang ditawarkan

1. Materi suara (vokal)
2. Penguasaan teknik

bernyanyi
3. Ekspresi
4. Penampilan

2 4.2. Menyanyikan lagu secara
vokal group

 Menyanyikan
lagu secara vokal
grup

VII/1  Peserta didik dapat
menyanyikan lagu secara
vocal grup dengan dua
suara dan memilih 1 (satu)
judul lagu dari 5 (lima)
judul lagu yang ditawarkan

1. Materi suara (volal)
2. Penguasaan teknik

bernyanyi secara vokal
grup

3. Pembagian suara
4. Ekspresi lagu
5. Kekompakan

3

4.3 Memainkan instrumen musik
sederhana secara perorangan
dan kelompok

 Memainkan
instrument musik
sederhana

VII/2  Peserta didik dapat
memainkan instrument
musik sederhana secara
perorangan

1. Penguasaan teknik
memainkan alat musik

2. Harmonisasi lagu
3. Penampilan

4 4.4 Memainkan musik ansambel
sederhana .

 Bermain music
ansambel

VII/2  Peserta didik dapat
memainkan musik
ansambel sederhana secara
berkelompok

1.Penguasaan teknik
memainkan alat musik

2. Harmonisasi lagu
3. Kekompakan
4. Penampilan

Ket. Penilaian perorangan

5 4.1 Menyanyikan lagu daerah
secara unisono atau
perseorangan

 Menyanyi lagu
daerah

VIII/1  Peserta didik dapat
menyanyikan 1 (satu) lagu
daerah secara unisono
(perseorangan)

1. Materi suara (vokal)
2. Penguasaan teknik

bernyanyi
3. Ekspresi
4. Penampilan



6 4.2. Menyanyikan lagu daerah
bentuk vokal group

 Menyanyikan
lagu daerah
bentuk vokal
group

 bersumber dari
khasanah seni
budaya
tradisional

VIII/1  Peserta didik dapat
menyanyikan salah satu
lagu daerah dalam bentuk
vokal grup

1. Materi suara (volal)
2. Penguasaan teknik

bernyanyi secara vokal
grup

3. Pembagian suara
4. Ekspresi lagu
5. Kekompakan

7 4.4 Memainkan ansambel musik
tradisional

.

 Ansambel musik
tradisional

VIII/2  Peserta didik dapat
bermain  ansambel  musik
tradisional

1.Penguasaan teknik
memainkan alat musik
tradisional

2. Harmonisasi lagu
3. Kekompakan
4. Penampilan

Ket. Penilaian perorangan

8 4.3 Menyanyikan musik modern
sederhana secara perorangan
maupun kelompok

 Menyanyi dengan
iringan music
modern

IX/2  Peserta didik dapat
menyanyikan lagu dengan
iringan musik modern
secara sederhana secara
perorangan

1. Materi suara (vokal)
2. Penguasaan teknik

bernyanyi
3. Ekspresi
4. Penampilan

9 4.4 Menyajikan musik ansambel  Penyajian musik
ansambel

IX/2  Peserta didik dapat
menyajikan musik
ansambel modern secara
berkelompok

1.Penguasaan teknik
memainkan alat musik
modern

2. Harmonisasi lagu
3. Kekompakan
4. Penampilan

Ket. Penilaian perorangan



RUBRIK PENILAIAN UJIAN PRAKTIK SENI MUSIK

No. Aspek yang dinilai*
Kriteria

1 2 3 4
1
2
3
4
5

Skor maximal 20*

Keterangan :

1 = Kurang     2 = Cukup     3 = Baik 4 = Sangat Baik

Pedoman Penskoran:

Nilai =
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100

Ket. Asfek yang dinilai dan skor maksimal disesuaikan



SENI TEATER

NO KOMPETENSI DASAR MATERI KELAS /
SEMESTER INDIKATOR ASFEK YANG DINILAI

1 4.1. Menerapkan dasar seni
peran (olah tubuh, olah
suara, dan olah rasa)
dengan sumber gagasan
lingkungan sekitar.

 Penerapan dasar
seni peran

VII/1  Peserta didik dapat
mempraktikkan paduan
olah tubuh, olah suara dan
olah rasa baik secara
perorangan maupun
kelompok

1. Olah tubuh
2. Olah suara
3. Olah rasa
4. Kreatifitas

2 4.2. Menyusun naskah  lakon
pendek dengan sumber
gagasan lingkungan
sekitar

 Menyususn
naskah

VII/1  Peserta didik dapat
menyususn naskah lakon
pendek yang bersumber
dari lingkungan sekitar
secara perorangan

6. Tema naskah
7. Setting
8. Dialog
9. Adegan
10. Penggunaan bahasa

3

4.3 Merancang pementasan
seni teater berdurasi
pendek sesuai  konsep,
teknik dan prosedur
dengan sumber gagasan
lingkungan sekitar.

 Merancang
pementasan teater

VII/2  Peserta didik dapat
merancang pementasan
teater berdurasi pendek
yang bersumber dari
gagasan lingkungan sekitar
secara berkelompok

4. Konsep naskah
5. Tata pentas
6. Tata kostum
7. Tata rias

4 4.4. Mementaskan seni teater
berdurasi pendek dengan
sumber gagasan
lingkungan sekitar.

 Pementasan seni
teater

VII/2  Peserta didik dapat
mementaskan seni teater
berdurasi pendek yang
bersumber dari gagasan
lingkungan sekitar secara
berkelompok

1. Olah tubuh
2. Olah suara
3. Olah rasa
4. Penokohan

Ket. Penilaian perorangan

5 4.1 Menerapkan dasar seni
peran (olah tubuh, olah
suara, dan olah rasa)
bersumber dari khasanah
seni budaya tradisional

 Penerapan dasar
seni peran

VIII/1  Peserta didik dapat
mempraktikkan dasar seni
peran yang bersumber dari
khasanah seni budaya
tradisional

1. Olah tubuh
2. Olah suara
3. Olah rasa
4. Kesesuaian dengan

khasanah budaya



tradisional

6 4.2 Menyusun naskah lakon
pendek bersumber dari
khasanah seni budaya
tradisional.

 Menyususn
naskah lakon
pendek
bersumber dari
khasanah seni
budaya
tradisional

VIII/1  Peserta didik dapat
menyususn naskah lakon
pendek bersumber dari
khasanah seni budaya
tradisional

1. Tema naskah
2. Setting
3. Dialog
4. Adegan
5. Penggunaan bahasa

7 4.3 Merancang  pementasan
seni teater berdurasi
pendek bersumber dari
khasanah seni budaya
tradisional.

 Merancang
pementasan teater

VIII/2  Peserta didik dapat
merancang pementasan
teater berdurasi pendek
bersumber dari khasanah
budaya tradisional

1. Konsep naskah
2. Tata pentas
3. Tata kostum
4. Tata rias

8 4.4 Mementaskan seni teater
berdurasi pendek
bersumber dari khasanah
seni budaya tradisional.

 Pementasan seni
teateri

VIII/2  Peserta didik dapat
mementaskan seni teater
berdurasi pendek yang
bersumber dari khasanah
budaya tradisional secara
berkelompok

1. Olah tubuh
2. Olah suara
3. Olah rasa
4. Penokohan
Ket. Penilaian perorangan

9 4.1. Menerapkan tehnik olah
tubuh, olah suara, dan olah
rasa teater Modern
Indonesia

 Penerapan tehnik
olah tubuh, olah
suara, dan olah
rasa teater
Modern Indonesia

IX/1  Peserta didik dapat
mempraktikkan tehnik
olah tubuh, olah suara, dan
olah rasa teater Modern
Indonesia secara
perorangan atau kelompok

1. Olah tubuh
2. Olah suara
3. Olah rasa
4. Kreatifitas

10 4.2. Merancang dan
mempersiapkan
pementasan teater
Modern.

 Merancang
naskah
pementasan teater
modern

IX/1  Peserta didik dapat
merancang naskah
pementasan teater modern
secara perorangan atau
kelompok

1. Tema naskah
2. Setting
3. Dialog
4. Adegan
5. Penggunaan bahasa

11 4.3. Merancang konsep
produksi manajemen

 Merancang
konsep
manajemen

IX/2  Peserta didik dapat
merancang konsep

1. Konsep naskah
2. Tata pentas
3. Tata kostum



pertunjukan teater produksi
pementasan teater
modern

manajemen produksi
pementasan teater modern
secara berkelompok

4. Tata rias

12 4.4. Menampilkan pertunjukan
teater modern  Penampilan teater

modern

IX/2  Peserta didik dapat
menampilkan pertunjukan
teater modern secara
berkelompok

1. Olah tubuh
2. Olah suara
3. Olah rasa
4. Penokohan
Ket. Penilaian perorangan

RUBRIK PENILAIAN UJIAN PRAKTIK SENI TEATER

No. Aspek yang dinilai*
Kriteria

1 2 3 4
1
2
3
4
5

Skor maximal 20*

Keterangan :

1 = Kurang     2 = Cukup     3 = Baik 4 = Sangat Baik

Pedoman Penskoran:



Nilai =
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100

Ket. Asfek yang dinilai dan skor maksimal disesuaikan

SENI TARI

NO KOMPETENSI DASAR MATERI KELAS /
SEMESTER INDIKATOR ASFEK YANG DINILAI

1 4.1. Melakukan   gerak tari
berdasarkan unsur
ruang waktu dan tenaga

 Elemen Gerak
tari

VII/1  Peserta didik dapat
mendemonstrasikan gerak
tari berdasarkan unsure
ruang, waktu dan tenaga

1. Wiraga
2. Wirama
3. Wirasa

2 4.2 Memperagakan  gerak
tari  berdasarkan ruang
waktu dan tenaga sesuai
iringan

 Gerak Tari
Dan Iringan

VII/1  Peserta didik dapat
menampilkan gerak tari
berdasarkan ruang, waktu
dan tenaga sesuai iringan

1.Wiraga
2.Wirama
3.Wirasa
4.Kesesuaiangerakdenganmus

ikiringan

3

4.3 Melakukan    gerak tari
dengan menggunakan
level dan pola lantai

 Pola Lantai VII/2  Peserta didik dapat
memeragakan gerak tari
dengan menggunakan level
dan pola lantai

1. Wiraga,wirama,wirasa
2. Kesesuaian gerak dengan

level
3. Kesesuaian gerak

dengan pola lantai
4 4.5. Memperagakan  gerak

tari   berdasarkan level,
dan pola lantai  sesuai
iringan

 Meragakan
Tari

VII/2  Peserta didik dapat
menyajikan gerak tari
berdasarkan level dan pola
lantai sesuai iringan

1.Kesesuaian gerak dengan
level

2.Kesesuaian
gerakdenganpolalantai

3.Kekompakan/kerampakang
erak

4.Kesesuaiandenganmusikirin



gannya

5 4.1. Merangkai gerak tari
tradisional berdasarkan
pola lantai dengan
menggunakan unsur
pendukung tari

 Merangkai
Gerak Tari
Tradisional

VIII/1  Peserta didik dapat
mendemonstrasikan gerak
tari tradisional dengan
menggunakan unsure
pendukung tari (properti)

1. Wiraga,wirama,wirasa
2. Kesesuaian gerak dengan

pola lantai
3. Kesesuaian gerak dengan

propertinya
4. Kesesuaian dengan music

iringannya

6 4.2. Memperagakan gerak
tari  tradisional
berdasarkan pola lantai
dengan menggunakan
unsur pendukung tari
sesuai iringan

 MeragakanGe
rakTariTradisi
onal

VIII/2  Peserta didik dapat
mempertunjukkan salah
satu tari tradisional dengan
menggunakan unsure
pendukung tari sesuai
iringan

1. Wiraga,wirama,wirasa
2.Kesesuaian gerak dengan

pola lantai
3. Tata rias dan busana
4. Kekompakkan/kerampakan
5.Kesesuaian dengan music

iringannya

7 4.3. Merangkai gerak tari
kreasi gaya tradisional
berdasarkan pola lantai
dengan menggunakan
unsur pendukung tari

 MerangkaiGer
akTariKreasi

VIII/2  Peserta didik dapat
mendemonstrasikan gerak
tari kreasi dengan
menggunakan unsure
pendukung tari (properti)

1. Wiraga,wirama,wirasa
2. Tematari
3.Kesesuaian gerak dengan

propertinya
4. Kreativitas
5. Kekompakan/kerampakan

8 4.4. Memperagakan gerak
tari kreasi gaya
tradisional  berdasarkan
pola lantai dengan
menggunakan unsur
pendukung tari sesuai
iringan

 MeragakanGe
raktariKreasi

VIII/2  Peserta didik dapat
memeragakan
pertunjukkan tari kreasi
dengan menggunakan
unsure pendukung tari
sesuai iringan

1. Wiraga,wirama,wirasa
2. Tematari
3. Tata riasdanbusana
4. Kekompakkan/kerampakan
5.Kesesuaiandenganmusikirin

gannya

9 4.1. Menyusun karya tari
modern berdasarkan

 Tari Modern IX/1  Peserta didik dapat
memeragakan karya tari

1. Tematari
2. Kreativitas



komposisi tari modern berdasarkan
komposisi

3. Komposisi
4. Tata riasdanbusana
5. Music iringan

10 4.2. Memperagakan karya
tari modern berdasarkan
komposisi tari sesuai
iringan

 IringanTari
Modern

IX/1  Peserta didik dapat
memeragakan
pertunjukkan karya tari
modern berdasarkan
komposisi sesuai iringan
tari

1. Tematari
2. Kreativitas
3. Komposisi
4. Tata riasdanbusana
5. Music iringan

11 4.3. Menyusun karya tari
kontemporer
berdasarkan komposisi
tari

 KomposisiTar
i

IX/2  Peserta didik dapat
memeeragakan karya tari
kontemporer berdasarkan
komposisi

1. Tematari
2. Kreativitas
3. Komposisi
4. Tata rias dan busana
5. Musik iringan

12 4.4. Memperagakan karya tari
kontemporer
berdasarkan komposisi
tari sesuai iringan

 Pagelaran
KaryaTari

IX/2  Peserta didik dapat
memeragakan pertunjukan
karya tari kontemporer
berdasarkan komposisi
sesuai iringan tari

1. Teknik
2. Konsep
3. Prosedur
4. Penggunaanbahandanalat
5. Komposisi
6. Nilaiestetis

RUBRIK PENILAIAN UJIAN PRAKTIK SENI TARI

No. Aspek yang dinilai*
Kriteria

1 2 3 4
1
2



3
4
5

Skor maximal 20*

Keterangan :

1 = Kurang     2 = Cukup     3 = Baik 4 = Sangat Baik

Pedoman Penskoran:

Nilai =
alskormaksim

perolehskoryangdi
x 100

Ket. Asfek yang dinilai dan skor maksimal disesuaikan

Jakarta,  28 Januari 2016

Tim penyusun



KISI –KISI SOAL
UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  DAN BUDI PEKERTI

TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR NO
SOAL

3.2.Memahami makna iman kepada malaikat
berdasarkan dalil naqli

Disajikan dalil naqli tentang iman kepada malaikat, peserta didik dapat
menunjukkan sifat-sifat malaikat yang terdapat dalam dalil tersebut.dengan benar 1

Disajikan table daftar nama malaikat dan tugasnya, peserta didik dapat
menentukan pasangan dengan tepat. 2

3.4 Memahami makna beriman kepada Kitab-
kitab Allah

Disajikan beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat
menunjukkan contoh perilaku yang tepat dalam mencintai Al Qur’an dengan
benar

3

Disajikan beberapa prilaku yang berkaitan dengan kitab Allah, peserta didik dapat
mengklasifikasikan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar.

4

3.5 Memahami makna beriman kepada Rasul
Allah Swt

Ditampilkan beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat
menentukan perilaku yang mencerminkan beriman kepada rasul Allah dengan
benar.

5

Disajikan secara singkat kisah Nabi Muhammad saw, peserta didik dapat
menentukan sifat-sifat nabi yang terkandung dalam kisah tersebut dengan benar. 6

3.6 Memahami makna iman kepada hari Akhir
berdasarkan pengamatan terhadap dirinya,
alam sekitar, dan makhluk ciptaan Nya.

Disajikan  ilustrasi peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir, peserta didik dapat
menentukan nama hari akhir yang terkait di dalamnya dengan tepat. 7

Disajikan beberapa kejadian alam semesta , peserta didik dapat
mengklasifikasikan tandatanda hari kiamat dengan benar. 8

3.7 Memahami makna iman kepada Qadha dan
Qadar berdasarkan pengamatan terhadap
dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaan-

Disajikan sebuah ilustrasi tentang perilaku manusia, peserta didik dapat
menentukan sikap yang sesuai dengan makna iman kepada Qadha dan Qadar
dengan benar.

9



KOMPETENSI DASAR INDIKATOR NO
SOAL

Nya Disajikan beberapa pernyataan,  pesertadidik dapat menentukan hikmah
beriman kepada Qadha dan Qadar dengan benar 10

3.2 Memahami Q.S. Al-Hujurat (49): 13 tentang
toleransi dan menghargai perbedaan dan
haditst terkait.

Disajikan cerita tentang hubungan sosial antar umat beragama, peserta didik
dapat mengkategorikan ciri-ciri toleransi dengan tepat. 11

Disajikan contoh perilaku yang  mencerminkan sikap toleransi, peserta didik
dapat menentukan hikmah dari perilaku tersebut dengan benar. 12

3.4 Memahami Q.S. Al- Isra (17): 23 dan Q.S.
Luqman (31): 14 dan hadits terkait tentang
perilaku hormat dantaat kepada orang tua
dan guru

Disajikan potongan ayatAl- Qur’an yang berkaitan dengan perilaku hormat
kepada orang tua dan guru, peserta didik dapat melanjutkan potongan ayat
tersebut dengan benar

13

Disajikan beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat
menentukan perilaku taat terhadap orang tua dan guru dengan benar

14

3.3 Memaham iisi kandungan Q.S. Al-Mujadilah
(58): 11 dan Q.S. Ar-Rahman (55):33, serta
hadits terkait tentang menuntut ilmu.

Disajikan QS. Al-Mujadilah (58) : 11 atau QS. Ar-Rahman (55) : 33  peserta didik
dapat mengidentifikasi hukum bacaan mad dengan tepat. 15

Disajikan arti  QS. Al-Mujadilah (58) : 11 atau hadits terkait tentang menuntut
ilmu, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungannya dengan benar. 16

3.5 Memahami isi kandungan Q.S. An-Nisa
(4):146, Q.S. Al Baqarah (2):153, dan Q.S.
Ali Imran (3): 134, serta hadis terkait
tentang ikhlas, sabar dan pemaaf.

Di tampilkan Q.S. An-Nisa (4):146  atau Q.S. Ali Imran (3): 134, peserta didik
dapat menentukan hukum bacaan nun sukun /tanwin dengan benar. 17

Disajikan beberapa pernyataan akhlak terpuji, peserta didik dapat
mengidentifikasi orang yang sabar dengan benar 18

3.1 Memahami makna Q.S. al-Alfurqan./25: 63
dan QS. Al-Isra (17) : 27 serta Hadits terkait

Disajikan Q.S. al-Alfurqan. (25): 63 atau QS. Al-Isra (17) : 27, peserta didik dapat
mengidentifikasi hokum bacaan “al” dengan tepat. 19

Di sajikan arti Q.S. Al-furqan. (25): 63 atau QS. Al-Isra (17) : 27 serta Hadits
terkait dengan rendah hati, hemat dan hidup sederhana, peserta didik dapat
menjelaskan isi kandungannya dengan tepat.

20

3.3 Memahami makna Q.S. al-Maidah (5): 90-
91 dan 32; serta hadis terkait.

Disajikan arti Q.S. al-Maidah (5): 90-91 atau 32, peserta  didik dapat menentukan
isi kandungan ayat tersebut dengan benar. 21



KOMPETENSI DASAR INDIKATOR NO
SOAL

3.1 Memahami Q.S az-Zumar (39): 53; Q.S n-
Najm (53):39-42 dan Q.S. ali-Imran (3): 159
tentang optimis, ikhtiar dan tawakkal serta
hadis terkait

Disajikan pernyataan tentang manfaat prilaku terpuji, peserta didik dapat
menunjukkan manfaat perilaku tawakkal dengan tepat. 22

3.8 Memahami ketentuan bersuci dari hadas
kecil dan hadas besar

Disajikan tabel tentang hal-hal yang menyebabkan hadas, peserta didik dapat
menunjukkan sebab-sebab mandi wajib dengan benar 23

Disajikan ilustrasi yang berkitan dengan hadas, peserta didik dapat menentukan
cara bersuci dengan tepat. 24

3.9 Memahami ketentuan shalat berjamaah Disajikan ilustrasi  kegiatan shalat berjamaah, peserta didik dapat menentukan
nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan shalat tersebut dengan benar. 25

Ditampilkan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan shalat berjamaah,
peserta didik dapat mengklasifikasikan syarat menjadi imam shalat berjamaah
dengan tepat.

26

3.6 Memahami hikmah shalat sunnah
berjamaah dan munfarid

Ditampilkan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan shalat sunnah, peserta
didik dapat menemukan hikmah shalat sunat berjamaah dengan benar. 27

Disajikan beberapa macam shalat sunnah, peserta didik dapat
mengklasifikasikan shalat sunnah munfarid dengan tepat 28

3.11 Memahami ketentuan shalat jamak qasar Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam shalat yang dapat dijamak
dengan benar.

29

Disajikan macam-macam shalat wajib, peserta didik dapat mengklasifikasikan
shalat yang dapat diqasar dengan benar

30

3.10 Memahami ketentuan shalat Jumat Ditampilkan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan ibadah shalat Jumat,
peserta didik dapat mengklasifikasikan rukun khutbah dengan benar 31

Disajikan sebuah ilustrasi tentang shalat Jumat, peserta didik dapat menilai
dampak positif (hikmah) dari ilustrasi tersebut dengan tepat 32

3.7 Memahami hikmah sujud syukur, sujud
sahwi, dan sujud tilawah

Ditampilkan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan sujud syukur, sujud
sahwi dan sujud tilawah, peserta didik dapat mengklasifikasikan hikmah sujud
dengan tepat

33



KOMPETENSI DASAR INDIKATOR NO
SOAL

Disajikan sebuah ilustrasi tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah,
peserta didik dapat menilai dampak positif (hikmah) dari ilustrasi tersebut dengan
tepat

34

3.8 Memahami hikmah puasa wajib dan sunnah Disajikan beberapa pernyataan tentang puasa wajib peserta
didik dapat menunjukkan hikmah puasa wajib dengan tepat

35

Ditampilkan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan puasa sunah, peserta
didik dapat mengklasifikasikan hikmah dari puasa sunah dengan tepat 36

3.9 Memahami hikmah penetapan makanan
dan minuman yang halal dan haram
berdasarkan Al-
Quran dan Hadits

Disajikan daftar table nama makanan, nama minuman  halal/haram dan
dampaknya bagi manusia, peserta didik dapat menyusun pasangan dengan tepat

37

Disajikan beberapa dalil , peserta didik dapat menunjukkan dalil naqli tentang
kehalalan/keharaman suatu makanan/ minuman dengan tepat

38

3.8 Memahami ketentuan penyembelihan
hewan dalam  Islam

Disajikan pernyataan tentang penyembelihan hewan, Peserta didik dapat
menunjukkan tata cara menyembelih hewan menurut ajaran Islam dengan benar 39

Ditampilkan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan  penyembelihan hewan
, peserta didik dapat mengklasifikasikan hikmah penyembelihan  hewan dengan
tepat

40

3.9 Memahami hikmah qurban dan aqiqah Disajikan sebuah ilustrasi tentang qurban, peserta didik dapat menilai dampak
positif (hikmah) dari ilustrasi tersebut dengan tepat. 41

Disajikan sebuah kasus tentang aqiqah, peserta didik dapat memecahkan
masalah dari kasus tersebut sesuai dengan ketentuan aqiqah secara benar. 42

3.10 Memahami ketentuan haji dan umrah Disajikan daftar table nama tahap-tahap rukun haji dan arti tahap-tahap rukun
haji, peserta didik dapat menyusun pasangan dengan tepat. 43

Disajikan beberapa pernyataan tentang umrah, peserta didik dapat menentukan
pernyataan-pernyataan  yang merupakan  ketentuan umrah dengan benar 44

3.12 Memahami sejarah perjuangan Nabi
Muhammad Saw. Periode Mekah

Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan pernyataan-
pernyataan yang merupakan misi dakwah Nabi Muhamad Saw.denganbenar 45

Disajikan daftar table nama peristiwa pada masa perjuangan Nabi Muhammad di
Makkah dan lokasi peristiwa tersebut, peserta didik dapat menyusun pasangan 46



KOMPETENSI DASAR INDIKATOR NO
SOAL

dengan tepat.

3.13 Memahami sejarah perjuangan Nabi
Muhammad SAW Periode Madinah

Disajikan narasi tentang upaya Rasulullah Saw. dalam membangun kota Madinah
melalui kegiatan perekonomian dan perdagangan, peserta didik dapat
menentukan nilai yang dapat diteladani dari narasi tersebut dengan tepat.

47

Disajikan narasi tentang kegiatan wira usaha Nabi Muhammad SAW dalam
membangun kota Madinah, peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan
wirausaha yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dengan benar.

48

3.10 Memahami sejarah pertumbuhan ilmu
pengetahuan sampai masa Umayah dan
masa Abbasiyah

Disajikan narasi tentang ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah, peserta didik
mampu mengidentifikasi keahlian ilmuwan muslim tersebut dengan tepat. 49

3.11 Memahami sejarah perkembangan Islam
di Nusantara

Disajikan deskripsi proses masuknya Islam di Nusantara, peserta didik dapat
menilai dampak positif masuknya Islam di Nusantara sesuai dengan deskripsi
tersebut dengan tepat

50



KISI-KISI DAN PEDOMAN PENILAIAN
UJIAN PRAKTIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO KOMPETENSI DASAR KEMAMPUAN YANG DIUJI *) INDIKATOR INSTRUMEN

1 Membaca Q.S. Al-Mujadilah (58):
11 dan Q.S. Ar-Rahman (55):33,
serta ayat-ayat lain dengan tartil

Membaca Al Quran dengan
menerapkan hukum bacaan tajwid.

Disajikan Q.S. Al-Mujadilah
(58): 11 dan Q.S. Ar-Rahman
(55):33, serta ayat lain, peserta
didik dapat membaca dengan
tartil sesuai ilmu tajwid.

Membaca:
Bacalah Q.S. Al-Mujadilah
(58):
11 dan Q.S. Ar-Rahman
(55):33, serta ayat-ayat
laindengan tartil sesuai ilmu
tajwid

2 Menunjukkan hafalan dengan
lancar :
1. Q.S. Al-Mujadilah (58): 11
2. Q.S. Ar-Rahman (55):33
3. Q.S. Al-Baqarah (2): 255 (ayat

kursyi)
4. Q.S. Ad Dhuha s/d surat An

Nas.

Menghafal dengan lancer ayat /
surat-surat pilihan.

Peserta didik dapat menghafal
ayat / surat-surat pilihan
dengan lancar.

Hafalan:

Hafalkan ayat-ayat /surat - surat
berikut:
1. Q.S. Al-Mujadilah (58): 11
2. Q.S. Ar-Rahman (55):33
3. Q.S. Al-Baqarah (2): 255

(ayat kursyi)
4. Q.S. Ad Dhuha s/d surat An

Nas.

2 Mempraktikkan shalat jamak
qasar

Shalat jamak qasar Peserta didik dapat
mempraktikkan shalat
shalat jamak qasar dengan
benar

Praktikkan shalat shalat jamak
qasar .



NO KOMPETENSI DASAR KEMAMPUAN YANG DIUJI *) INDIKATOR INSTRUMEN

3 Memahami Q.S. Al- Isra (17): 23
dan Q.S. Luqman (31): 14 dan
hadits terkait tentang perilaku
hormat dan taat kepada orang tua
dan guru

Taat kepada orang tua dan guru Peserta didik dapat membuat
produk berupa poster tentang
ajakan taat kepada orang tua
dan guru.

Buatlah poster tentang ajakan
taat kepada orang tua dan guru

Peserta didik dapat membuat
Surat ungkapan isi hati dan
perasaannya yang ditujukan
untuk orang tua.

Buatlah Surat untuk orang tua
kalian yang mengungkapkan isi
hati dan perasaan kalian.

*) Sekolah dapat menentukan jenis dan bentuk Ujian Praktik PAI masing-masing.



PEDOMAN  PENILAIAN

1. Aspek Al Quran

a. Membaca

Aspek yang dinilai : kelancaran, tartil, makhraj, fasih dan tajwid.

b. Hafalan

Aspek yang dinilai : kelengkapan hafalan, lancar, tartil, makhraj, danfasih.

2. Aspek Fiqh

Shalat Jamak Qasar

Aspek yang dinilai:Niat, Bacaan, Gerakan, Kesesuaian bacaan dengan gerakan,

tuma’ninah, jumlah rakaat, tertib

3. Aspek Akhlak:

Membuat produk

Aspek yang dinilai : kesesuaian isi dengan tema, estetika (warna, bentuk, keindahan),

kreativitas



Contoh lembar penilaian:

a. Aspek Al Quran

PENILAIAN UJIAN PRAKTIK USBN

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Nama Sekolah  : …………………………………………..

Nama Siswa : …………………………………………..
No. Ujian : …………………………………………..

ASPEK YANG DINILAI
SKOR

MAKSIMAL
SKOR

PEROLEHAN

1. Membaca 25

a. Lancar 5

b. Tartil 5

c. Makhraj 5

d. Fasih 5

e. Tajwid 5

2. Hafalan 25

a. Lengkap 5

b. Lancar 5

c. Tartil 5

d. Makhraj 5

e. Fasih 5

Jumlah Skor A 50



b. Aspek Fiqh

ASPEK YANG DINILAI
SKOR

MAKSIMAL
SKOR

PEROLEHAN
3. Shalat 25

a. Niat 5

b. Kesesuaianbacaandengangerakan 5

c. Tuma’ninah 5

d. Jumlahrakaat 5

e. Tertib 5

JumlahSkor B 25



c. AspekAkhlak

Rubrik Penilaian:
Nama Peserta didik : …………
Kelas : …………………..
Nama Produk : Poster dengan tema taat kepada orang tua dan guru

No ASPEK PENILAIAN
SKOR (1-5)

1 2 3 4 5

1 Kesesuaian isi dengan tema

2 Estetika (warna, bentuk, keindahan )

a. Warna

b. Bentuk

c. Keindahan

3 Kreativitas

Skor Perolehan

Keterangan penilaian:
1 = sangat tidak baik
2 = tidak baik
3 = cukup baik
4 = Baik
5 = Sangat baik
Petunjuk Penskoran :

Skor Maksimal 5 x 5 = 25
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

JUMLAH SKOR MAKSIMAL  A + B + C = 100

........................ 2016

Penguji I Penguji II

.................................. ………………………..
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