
KISI-KISI SOAL ULANGAN UMUM 
SEMESTER GANJIL 

 
 
Sekolah  : SMP 
Kelas   : IX 
Mata Pelajaran : IPA  
Tahun Pelajaran : 2014/2015 
 

NO KOMPETENSI  INDIKATOR INDIKATOR SOAL JUMLAH 
SOAL 

BENTUK 
SOAL 

NOMOR 
SOAL 

1 1.1.   Mendeskripsikan sistem 
ekskresi pada manusia 
dan hubungannya dengan 
kesehatan 

 Menyebutkan macam organ 
penyusun sistem ekskresi pada 
manusia 

 Siswa mampu menyebutkan 
organ pada manusia yang 
berfungsi sebagai sistem 
ekskresi. 

1 PG 19 

 Mendeskripsikan fungsi sistem 
ekskresi 

 Siswa mampu mendeskripsikan 
fungsi sistem ekskresi pada 
manusia.  

1 
 
 

PG 
 
 

20 
 

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

 Disajikan gambar sel nefron, 
siswa mampu mengidentifikasi 
tempat terjadinya proses filtrasi 
dan augmentasi pada gambar. 

1 PG 21 

 Mendata contoh kelainan dan 
penyakit pada sistem ekskresi  
yang biasa dijumpai dalam 
kehidupan sehari-hari dan upaya 
mengatasinya 

 Siswa mampu menyebutkan 
penyakit yang biasa terjadi pada 
hati manusia. 
 

1 PG 22 

2 1.2.   Mendeskripsikan sistem 
reproduksi dan penyakit 
yang berhubungan 
dengan sistem reproduksi 
pada manusia 

 Menyebutkan macam organ 
penyusun sistem reproduksi pada 
manusia  
 

 Disajikan gambar organ 
penyusun sistem reproduksi 
wanita, siswa mampu 
mengidentifkasi bagian yang 
berperan dalam perkembangan 
embrio. 

1 PG 23 

 Mendeskripsikan fungsi sistem 
reproduksi 

 Siswa mampu menyebutkan 
fungsi sistem reproduksi. 

1 PG 24 

 Menulis artikel tentang  cara  
penularan dan pencegahan 
penyakit yang berhubungan 
dengan sistem reproduksi 

 Siswa mampu menyebutkan cara 
penularan penyakit yang terjadi 
pada organ reproduksi manusia. 

1 PG 25 
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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 saraf pada 
manusia 

 Disajikan gambar sel saraf, siswa 
dapat mengidentifikasi bagian-
bagian sel saraf yang ditunjuk 
pada gambar. 

1 PG 26 

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

 Disajikan gambar organ 
penyusun sistem saraf pada 
manusia, siswa mampu 
mengidentifikasi fungsi dari 
bagian yang ditunjuk pada 
gambar. 

1 PG 27 

 Menunjukkan bagian-bagian alat 
indra dan fungsinya 

 Disajikan gambar bagian-bagian 
telinga, siswa mampu 
mengidentifikasi bagian yang 
berfungsi menyalurkan getaran 
ke telinga bagian tengah. 

1 PG 28 

 Mendata contoh kelainan dan 
penyakit pada alat indera  yang 
biasa dijumpai dalam kehidupan 
sehari-hari dan upaya 
mengatasinya 

 Siswa mampu menyebutkan 
penyebab manusia kehilangan 
indera pengecap secara 
permanen. 

1 PG 29 

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

 

 Mengaitkan perilaku adaptasi 
hewan tertentu dilingkungannya 
dengan kelangsungan hidup 

 Disajikan beberapa contoh 
adaptasi, siswa mampu 
mengidentifikasi contoh adaptasi 
fisiologi. 

1 PG 30 

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

Siswa mampu menyebutkan 
penyebab punahnya suatu 
organisme. 
 
 

1 PG 31 

 Mendeskripsikan cara 
perkembangbiakan pada 
tumbuhan dan hewan 

 Siswa mampu mengidentifikasi 
contoh perkembangbiakan 
generatif pada tumbuhan. 

1 PG 32 

5. 2.2 Mendeskripsikan konsep 
pewarisan sifat pada 
makhluk hidup 

 

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

 Siswa mampu menyebutkan 
bagian tubuh yang berperan 
sebagai penyusun sifat keturunan 
yang diwariskan dari induk. 

 

1 PG 33 
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   Membedakan pengertian sifat 
resesif dominan dan intermediat 

 Siswa mampu menyebutkan 
istilah dari sifat dari suatu 
individu yang pemunculannya 
merupakan sifat gabungan dari 
kedua induk yang 
dipersilangkan. 

1 PG 34 

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

 Menentukan gamet dari genotip 
tetua /induk/ parental 

 Siswa mampu menentukan 
gamet dari genotip induk. 

1 PG 35 

 Menentukan rasio hasil 
persilangan monohibrida. 

 Siswa mampu menentukan 
fenotip keturunan pertama. 

1 PG 36 

 Menentukan rasio hasil 
persilangan dihibrida. 

 Siswa mampu menentukan rasio 
perbandingan fenotip keturunan 
kedua. 

1 PG 37 

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

 

 Mendefinisikan pengertian 
bioteknologi 

 Siswa mampu menyebutkan 
pengertian bioteknologi 

1 PG 38 

 Mendeskripsikan keuntungan 
pemanfaatan bioteknologi dalam 
produksi pangan  

 Disajikan suatu kasus 
bioteknologi, siswa mampu 
menyebutkan cara yang 
digunakan untuk menyelesaikan 
masalah dalam kasus tersebut. 

1 PG 39 

 Mendata produk-produk 
bioteknologi konvensional dan 
modern di lingkungan sekitarnya  

 Siswa mampu menyebutkan 
organisme yang berperan dalam 
pembuatan tape. 
 

1 PG 40 

8. 3.1. Mendeskripsikan muatan 
listrik untuk memahami 
gejala-gejala listrik statis 
serta kaitannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

 Menyebutkan jenis-jenis muatan 
listrik. 

 Disajikan gambar struktur atom, 
siswa dapat menentukan jenis-
jenis muatan listrik pada atom 
tersebut. 

1 PG 1 

 Menjelaskan benda dapat 
bermuatan listrik bila 
diperlakukan dengan cara 
tertentu 

 Siswa dapat menentukan 
perpindahan muatan listrik yang 
terjadi saat batang kaca digosok 
dengan kain sutera 

1 PG 2 

 Menunjukkan sifat muatan listrik  Siswa dapat menentukan jenis 
muatan listrik berdasarkan 
interaksi antar muatan listrik. 

 
 

1 PG 3 
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   Menjelaskan secara kualitatif 
hubungan antara besar gaya 
listrik dan besar muatan listrik 
serta jarak antara dua benda 
bermuatan listrik 

 Siswa dapat menentukan 
besarnya gaya F jika jarak antar 
kedua muatan diperbesar 4 kali. 

1 PG 4 

9 3.2.  Menganalisis percobaan 
listrik dinamis dalam 
suatu rangkaian  serta 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

 Menjelaskan konsep arus listrik 
dan beda potensial listrik 

 Siswa mampu menyebutkan 
pengertian arus listrik. 

1 PG 5 

 Menggambarkan arus listrik dan 
beda potensial dalam bentuk 
tabel dan grafik. 

 Siswa mampu menentukan 
grafik hubungan antara kuat arus 
listrik dengan beda potensial 
listrik. 

1 PG 7 

 Menyelidiki  hubungan  antara 
arus listrik dan beda potensial 
dalam suatu rangkaian (Hukum 
Ohm)   

 Disajikan gambar rangkaian 
listrik, siswa mampu 
menentukan cara pemasangan 
amperemeter dan voltmeter 
dengan benar. 

1 PG 6 

 Disajikan data hambatan dan 
beda potensial listrik, siswa 
mampu menghitung kuat arus 
listrik pada penghantar 

1 PG 8 

 Menemukan perbedaan 
hambatan beberapa jenis bahan 
(konduktor, semi konduktor dan 
isolator) 

 Siswa mampu menentukan 
bahan-bahan yang bersifat 
konduktor. 

1 PG 9 

 Menggunakan Hukum Kirchoff I 
untuk menghitung V dan I dalam 
rangkaian 

 Disajikan gambar rangkaian 
listrik, siswa mampu menghitung 
arus yang melalui suatu titik 
percabangan. 

1 PG 10 

10. 3.3.  Mendeskripsikan prinsip 
kerja elemen dan arus 
listrik yang 
ditimbulkannya serta 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

 Menghitung hambatan pengganti 
rangkaian listrik seri dan paralel 

 Disajikan gambar rangkaian 
listrik, siswa mampu menghitung 
hambatan pengganti dan beda 
potensial pada suatu titik. 

1 PG 11 

 Menjelaskan susunan dan cara 
kerja elemen listrik primer dan 
sekunder 

 Disajikan gambar susunan sel 
kering (baterai), siswa mampu 
mengidentifikasi bahan 
penyusun pada bagian yang 
ditunjuk. 

1 PG 13 
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   Mengukur tegangan antara 
kutub-kutub sumber tegangan 
dan tegangan jepit (tegangan 
terpakai) 

 Disajikan gambar rangkaian 
listrik, siswa dapat menghitung 
arus listrik dan tegangan jepit 
pada rangkaian tersebut. 

1 PG 12 

11. 3.4  Mendeskripsikan 
hubungan energi dan daya 
listrik serta 
pemanfaatannya dalam 
kehidupan sehari-hari  

 Menjelaskan hubungan antara V, 
I dengan energi listrik yang 
digunakan 

 Disajikan gambar rangkaian 
listrik, siswa mampu menghitung 
daya listrik.  

1 PG 14 

 Menjelaskan hubungan antara 
daya listrik, energi listrik  dan 
satuannya (kWh dan Joule) 

 Disajikan data beda potensial, 
daya listrik, dan waktu, siswa 
mampu menghitung energi yang 
digunakan oleh alat listrik. 

1 PG 15 

 Menerapkan konsep energi dan 
daya listrik dalam perhitungan 
penggunaan listrik di rumah 
tangga berdasarkan angka yang 
tertera pada kWh meter 

 Disajikan data peralatan listrik 
rumah tangga beserta lama 
pemakaiannya, siswa mampu 
menghitung biaya rekening 
listrik yang akan dibayar selama 
1 bulan (30 hari). 

1 PG 16  

 Menunjukkan perubahan energi 
listrik   menjadi  energi bentuk 
lain 

 Disajikan beberapa alat listrik, 
siswa mampu mengidentifikasi 
alat listrik yang mengubah 
energi listrik menjadi energi 
gerak. 

1 PG 17 

 Mempraktikkan penghematan 
energi dalam kehidupan sehari-
hari dan mengemukakan 
alasannya 

 Siswa mampu mengidentifikasi 
langkah yang tepat untuk 
menghemat energi. 

1 PG 18 

 
 


