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NO KOMPETENSI MATERI INDIKATOR URAIAN INDIKATOR NO SOAL 
1. Mendiskripsikan keragaman pada 

organisasi  khidupan mulai dari 
tingkat sel  sampai organisme 

Organisasi kehidupan Menentukan  keragaman pada   
tingkat sel sampai  organisme 

Dapat menentukan beda organel yang 
terdapat pada tumbuhan dan organel pada sel 
hewan 

 

  
 

 Menentukan  keragaman pada 
tingkat jqringan 

Dapat menentukan fungsi pembuluh xylem 
 
Dapat menentukan  fungsi otot polos 

 

Menentukan    keragaman pada 
Tingkat organ 

Dapat menentukan  organ yang terdapat pada 
tumbuhan 

 

Menentukan  keragaman pada 
tingkat organisme 

Dapat menentukan tinkatan organisasi 
kehidupan mulai dari terkecil sampai 
organisme 
 

 

2. Menentukan ekosistem dan saling 
Hubungan antara komponen 
ekosistem  
 
 
Mengidentifikasi pentingnya 
keanekaragaman mahkluk hidup 
dalam pelestarian ekosistem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekosistem Menentukan komponen biotic dan 
komponen abiotik 
 
 
Dapat menentukan satuan-satuan 
ekosistem 

Dapat menentukan contoh yang termasuk 
komponen abiotik ekosistem 
 
Dapat menentukan yang termasuk organisme 
autotrof 
 
Dapat menentukan contoh kepadatan 
populasi 
 
Dapat menentukan pengertian biosfer 

 

Saling ketergantungan Menentukan  peran  organisme 
dalam setiap tingkat tofik 
 
 

Dapat menentukan organisme yang memiliki 
jumlah terbanyak dalam ekosistem 
 
Dapat menentukan  peranan pengurai bagi 
ekosistem 
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Memprediksi pengaruh kepadatan 
populasi manusia terhadap 
lingkungan 
 
 
Mengaplikasikan peran manusia 
dalam pengegolaan lingkungan 
untuk mengatasi pencemaran dan 
kerusakan lingkungan 

Dapat  menentukan proses aliran energi 
dalam ekosistem 
 
Dapat menentukan  contoh simbiosis 
komensalisme 
 
Dapat menentukan rantai makanan secara 
benar 
 
Dapat menentukan terjadinya kompetisi 

Pelestarien Keanekaragaman Hayati Menentukan  tentang makhluk 
hidup langka 

Dapat menentukan contoh dari in situ 
 
Dapat menentukan definisi cagar alam 

 

Pengaruh manusia didalam Ekosistem Menentukan  pengertian dari 
pencemaran 
 

Dapat menentukan pengertian polutan 
 
Dapat menentukan salah satu cara mengatasi 
laju pertambahan penduduk 
 
Dapat menentukan ciri-ciri pencemaran air 
 

 

3. Mendeskripsikan konsep massa 
jenis dalam kehidupan  sehari-
hari. 

Massa Jenis Menentukan sifat-sifat zat 
berdasarkan wujudnya  
atau penerapan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Disajikan gambar, siswa dapat 
menentukan besarnya massa jenis benda 
 
Dapat menentukan besarnya massa jenis 
dalam suatu peristiwa sehari-hari 

 

4. Melakukan percobaan yang 
berkaiatan  dengan  pemuaian  
dalam kehidupan sehari-hari 

Pemuaian Menentukan pemuaian dalam 
kehidupan sehari-hari 

Dapat menentukan panjang logam setelah 
terjadi pemuaian 
 
Dapat menentukan contoh peristiwa 
pemuaian dalam kehidupan sehari-hari 
 
Dapat menentukan manfaat terjadinya 
pemuaian dalam kehidupan sehari-hari 

 

5. Mendeskripsikan peran kalor Kalor Menentukan besaran kalor dalam Disediakan grafik dan data, siswa dapat  
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dalam mengubah wujudzat dan 
suhu suatu benda serta 
penerapannya dalam kehiduan 
sehari-hari. 

proses perubahan suhu atau 
penerapan perubahan wujud zat 
dalam kehidupan sehari-hari 
 

menentukan jumlah kalor yang 
diperlukan saat terjadi perubahan suhu 
 
Disediakan grafik dan data, siswa dapat 
menentukan jumlah kalor yang 
diperlukan saat terjadi perubahan wujud 
 
Disajikan stimulus grafikpada peristiwa 
pemanasan sebongkah es, siswa dapat 
menentukan jumlah kalor yang 
diperlukan dalam proses peleburan es 
 
Dapat menentukan peristiwa kalor dalam 
kehidupan sehari-hari 

6. Mengidentifikasi terjadinya reaksi 
kimia melalui percobaan 
sederhana. 

Reaksi Kimia Menentukan macam-macam 
reaksi kimia dan menyetarakan 
persamaan reaksi kimia 

Dapat menyetarakan reaksi kimia sesuai 
dengan jumlah koefisiennya 
 
Dapat menentukan macam-macam reaksi 
kimia 
 
Dapat menentukan faktor yamg 
memepengaruhi rekasi kimia 

 

7. Mengelompokkan sifat larutan 
asam, larutan basa larutan garam 
melaui alat dan indikator yang 
tepat. 
 

Asam, Basa dan Garam Mendiskripsikan larutan asam, 
basa atau garam 

Disajikan data karakteristik zat siswa 
dapat menyebutkan sifat zat tersebut 
 
Disajikan tabel perubahan warna pada 
kertas lakmus siswa dapat menyebutkan 
sifat basa 

 

8. Menganalisis data percobaan 
gerak lurus beraturan dan gerak 
lurus berubah beraturan serta 
penerapannya dalam kehidupan 

GLB dan GLBB Menentukan jenis gerak lurus 
beraturan dan gerak lurus 
berubah beraturanberdasarkan 
penerapan hukum Newton dalam 

Disajikan gambar empat benda bermassa 
sama yang dikenai beberapa gaya 
sekaligus. Siswa dapat menentukan 
benda yang memiliki percepatan paling 

 



NO KOMPETENSI MATERI INDIKATOR URAIAN INDIKATOR NO SOAL 
sehari-hari. 
 

kehidupan sehari-hari kecil 
 
Disajikan gambar empat benda bermassa 
sama yang dikenai beberapa gaya 
sekaligus 
 
Dapat menentukan benda yang memiliki 
percepatan terbesar 
 
Disajikan gambar siswa dapat 
menentukan gerak lurus secara benar 
 
 
Disajikan fakta-fakta Hk. Newton siswa 
dapat menentukan dengan benar 
 
Diberikan sebuah kasus, siswa dapat 
menentukan besaran yang terjadi pada 
hukum Newton II 

 


