
KISI-KISI SOAL ULANGAN MID SEMESTER 
 

 
Sekolah  : SMP 
Kelas   : IX 
Mata Pelajaran : IPA  
Semester :  : Ganjil 
 
Standar Kompetensi: 1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia 
 

NO KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK/INDIKATOR 

INDIKATOR SOAL JUMLAH 
SOAL 

BENTUK 
SOAL 

NOMOR 
SOAL 

1 1.1   
Mendeskripsi
kan sistem 
ekskresi pada 
manusia dan 
hubungannya 
dengan 
kesehatan 

 Mendeskripsikan  
bentuk/bangun organ-
organ penyusun sistem 
ekskresi pada manusia 

 Disajikan gambar organ 
pengeluaran urine, siswa 
menyebutkan organ yang 
berperan dalam pengeluaran 
urine dari ginjal. 

1 PG 11 

 Disajikan gambar bagian 
ginjal, siswa menyebutkan 
fungsi bagian ginjal yang 
ditunjuk pada gambar. 

1 
 
 

PG 
 
 

12 
 

 Mendeskripsikan 
fungsi sistem ekskresi 
 

 Disajikan gambar bagian sel 
nephron, siswa 
mengidentifikasi tempat 
terjadinya proses 
penyaringan darah pada 
nephron 

1 
 

PG 13 

 Siswa menyebutkan hasil 
dari proses filtrasi yang 
terjadi di ginjal. 

1 PG 14 

2 1.2  
Mendeskripsikan 
sistem reproduksi 
dan penyakit 
yang 
berhubungan  
 

 Mendeskripsikan 
fungsi sistem 
reproduksi 

 Disajikan gambar bagian 
organ reproduksi wanita, 
siswa menyebutkan fungsi 
organ yang ditunjuk pada 
gambar.  

1 PG 15 



NO KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK/INDIKATOR 

INDIKATOR SOAL JUMLAH 
SOAL 

BENTUK 
SOAL 

NOMOR 
SOAL 

 dengan sistem 
reproduksi pada 
manusia 

  Siswa menyebutkan fungsi 
organ sistem reproduksi pria. 

1 PG 16 

3 1.3  
Mendeskripsikan 
sistem koordinasi 
dan alat indera 
pada manusia dan 
hubungannya 
dengan kesehatan 

 Membandingkan 
bentuk/bangun bagian 
organ dan/atau organ 
penyusun sistem 
syaraf pada manusia 

 Disajikan gambar sel saraf, 
siswa menyebutkan fungsi 
dari bagian yang ditunjuk 
pada gambar.  

1 PG 17 

 Mendeskripsikan 
fungsi otak, fungsi 
sumsum tulang 
belakang, dan sel saraf 
dalam sistem 
koordinasi 

 Disajikan gambar otak, 
siswa menyebutkan fungsi 
dari bagian yang ditunjuk 
pada gambar. 

1 PG 19 

 Disajikan gambar susunan 
saraf manusia, siswa 
menyebutkan urutan proses 
terjadinya gerak refleks 

1 PG 20 

 Menunjukkan bagian-
bagian alat indra dan 
fungsinya 

 Disajikan gambar kulit, 
siswa menyebutkan jenis 
rangsangan yang dirasakan 
oleh sel saraf yang ditunjuk 
pada gambar. 

1 PG 18 

 Dsajikan gambar mata, siswa 
menyebutkan fungsi dari 
bagian mata yang ditunjuk 
pada gambar.  

1 PG 21 

 Disajikan gambar lidah, 
siswa menyebutkan 
rangsangan rasa pada bagian 
lidah yang ditunjuk. 

1 PG 22 

4 2.1 
Mengidentifikasi 
kelangsungan 
hidup makhluk 
hidup melalui 
adaptasi, seleski 
alam, dan  
 

 Mengaitkan perilaku 
adaptasi hewan 
tertentu 
dilingkungannya 
dengan kelangsungan 
hidup 
 

 Disajikan gambar paruh 
burung, siswa 
mengidentifkasi fungsi paruh 
burung berdasarkan 
bentuknya. 

1 PG 23 



NO KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK/INDIKATOR 

INDIKATOR SOAL JUMLAH 
SOAL 

BENTUK 
SOAL 

NOMOR 
SOAL 

 perkembangbiaka
n 

 Memprediksikan   
punahnya beberapa 
jenis makhluk hidup 
akibat seleksi alam 
hubungannya dengan 
kemampuan yang 
dimiliki 

 Siswa menyebutkan 
penyebab punahnya makhluk 
hidup. 

1 PG 24 

 Mendiskripsikan cara 
perkembangbiakan 
pada tumbuhan dan 
hewan 

 Siswa mengidentifikasi 
perkembangbiakan vegetatif 
alami 

1 PG 25 

5 2.2 
Mendeskripsikan 
konsep pewarisan 
sifat pada 
makhluk hidup 
 

 Menyebutkan materi-
materi genetis yang 
bertanggung jawab 
dalam pewarisan sifat. 

 Siswa menyebutkan bagian 
sel yang berperan dalam 
pewarisan sifat. 

1 PG 26 

 Membedakan 
pengertian sifat 
resesif dominan dan 
intermediat 

 Siswa menyebutkan istilah 
dari sifat yang hanya muncul 
jika berpasangan dengan gen 
resesif. 

1 PG 27 

6 2.3. 
Mendeskripsikan 
proses pewarisan 
dan hasil 
pewarisan sifat 
beserta 
penerapannya 

 Menentukan rasio 
hasil persilangan 
dihibrida. 
 

 Siswa menyebutkan rasio 
hasil persilangan dihibrida. 

1 PG 28 

7 2.4 
Mendeskripsikan  
penerapan 
bioteknologi 
dalam 
mendukung 
kelangsungan 
hidup manusia 
melalui produksi 
pangan 
 

 Mendata produk-
produk bioteknologi 
konvensional dan 
modern di lingkungan 
sekitarnya 

 Siswa menyebutkan 
mikroorganisme yang 
berperan dalam pembuatan 
tape. 

1 PG 29 

 Siswa menyebutkan istilah 
rekayasa genetik yang 
dilakukan untuk mengubah 
informasi genetik dalam 
kromosom makhluk hidup. 

1 PG 30 



 


