
 KISI-KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2015 

 

Sekolah  : SMP NEGERI 3 PONTIANAK 

Kelas  : VIII 

Mata Pelajaran  : IPA 

Semester  : Ganjil 

 

Kompetensi Inti    : 

 

KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 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. 

 

No Materi Pokok/Indikator Indikator Soal 
Jumlah 

Soal 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

1 
3.1.1 Menganalisis jenis gerak pada tumbuhan 

berdasarkan penyebabnya. 

Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh gerak 

tumbuhan berdasarkan penyebabnya. 1 PG 9 

2 

3.1.2 Menganalisis contoh gerak pada tumbuhan 

berdasarkan penyebabnya dan jenis rangsang 

yang diterima atau bagian tumbuhan yang 

menanggapi rangsang. 

Disajikan gambar gerak pada tumbuhan, peserta didik dapat 

menentukan contoh gerak pada tumbuhan dengan tepat. 
1 PG 10 

3 

3.1.3 Menganalisis alat gerak hewan berdasarkan 

kesesuaian dengan lingkungan hidupnya. 

 

Disajikan empat pernyataan, peserta didik dapat  

menganalisis alat gerak hewan berdasarkan kesesuaian 

dengan lingkungan hidupnya. 
1 PG 11 

4 

3.1.4 Menjelaskan sistem otot hewan yang sesuai 

dengan pola gerak yang dilakukan. 

Peserta didik dapat menentukan sistem otot hewan yang 

sesuai dengan pola gerak hewan tersebut. 

 

1 PG 12 



No Materi Pokok/Indikator Indikator Soal 
Jumlah 

Soal 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

5 

3.1.5 Menghitung kecepatan seorang anak bersepeda 

dengan menggunakan gerak lurus beraturan. 

Disajikan data jarak dan waktu, peserta didik dapat 

menghitung kecepatan seorang anak yang bersepeda dengan 

kecepatan tetap. 

1 PG 1 

6 
3.1.6 Menganalisis peristiwa kelembaman 

berdasarkan grafik v- t yang disajikan. 

Peserta didik dapat menentukan grafik yang sesuai dengan 

peristiwa kelembaman suatu benda (Hukum I Newton). 1 PG 2 

7 

3.1.7 Menyimpulkan hubungan antara gaya dan 

massa dengan percepatan benda bergerak. 

Disajikan gambar balok yang diberi gaya hingga mengalami 

percepatan, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan 

antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. 

1 PG 3 

8 

3.1.8 Menyebutkan pasangan gaya aksi dan reaksi. Disajikan gambar orang mendorong tembok, peserta didik 

dapat menyebutkan pasangan gaya aksi-reaksi yang bekerja 

pada peristiwa tersebut. 

1 PG 4 

9 

3.1.9 Membandingkan besar gaya aksi reaksi yang 

terjadi antara burung dengan udara ketika 

burung sedang terbang. 

Disajikan gambar burung yang sedang terbang, peserta 

didik dapat membandingkan besar gaya aksi-reaksi yang 

terjadi antara burung dengan udara ketika burung sedang 

terbang. 

1 PG 5 

10 
3.1.10 Mengevaluasi penerapan hukum III Newton 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Peserta didik mengevaluasi contoh penerapan hukum III 

Newton dalam kehidupansehari-hari. 1 PG 6 

11 
3.4.1 Menjelaskan fungsi sistem rangka bagi tubuh 

manusi 

Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sistem rangka 

bagi tubuh manusia 1 PG 13 

12 
3.4.2 Mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem 

gerak manusia 

Disajikan gambar tulang penyusun rangka manusia, peserta 

didik dapat mengidentifikasi nama tulang penyusun sistem 

gerak manusia yang ditunjuk. 

1 PG 14 

13 
3.4.3 Mendeskripsikan struktur tulang manusia Disajikan gambar struktur tulang manusia, peserta didik 

dapat mendeskripsikan nama bagian yang ditunjuk. 
1 PG 15 

14 
3.4.4 Mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi 

manusia 

Peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi sistem rangka 

bagi manusia. 1 PG 16 

15 
3.4.5 Mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia 

 

Disajikan gambar otot manusia, peserta didik dapat 

mengidentifikasi jenis otot manusia berdasarkan fungsinya. 1 PG 17 



No Materi Pokok/Indikator Indikator Soal 
Jumlah 

Soal 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

16 
3.4.6 Mengidentifikasi fungsi otot bagi manusia 

 

Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi otot bagi tubuh 

manusia. 1 PG 18 

17 
3.4.7 Mengidentifikasi jenis sendi yang terdapat pada 

tubuh manusia 

Disajikan gambar sendi pada manusia, peserta didik dapat 

mengidentifikasi jenis sendi yang ditunjuk pada gambar. 1 PG 19 

18 
3.5.1 Mengidentifikasi jenis pesawat sederhana yang 

terdapat disekitar peserta didik. Disajikan gambar contoh pesawat sederhana, peserta didik 

dapat mengidentifikasi jenis pesawat sederhana yang sesuai 

dengan gambar tersebut. 

1 PG 7 

19 
3.5.2 Mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari 
1 PG 8 

20 
3.5.3 Menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana 

pada otot dan rangka manusia 

Disajikan gambar struktur tubuh manusia, peserta didik 

dapat  mengidentifikasi bagian tubuh manusia yang 

berperan sebagai titik beban, kuasa, dan titik tumpu. 

1 PG 20 

 

 

 


