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KISI KISI SOAL UKK TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PARTEKER PAMEKASAN 

 
 

Satuan Pendidikan : MTsN Parteker Pamekasan        Alokasi waktu  :     
Mata Pelajaran : IPA (Biologi)         Jumlah soal  : 20 
Kelas/Semester : VIII / Genap         Penyusun  : Syarif Hidayatullah, S.Pd  
Kurikulum : KTSP 
 
NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI BENTUK SOAL INDIKATOR NO.SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2. Memahami sistem dalam 

kehidupan tumbuhan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Memahami kegunaan bahan kimia 

dalam kehidupan 

2.1  Mengidentifikasi struktur dan 
fungsi jaringan  tumbuhan 

 
 
 
 
 
 
2.2  Mendeskripsikan proses 

perolehan nutrisi dan 
transformasi energi pada 
tumbuhan hijau 

 
 
 
2.3  Mengidentifikasi macam-

macam gerak pada tumbuhan 
 
 
 
4.1  Mencari informasi tentang 

kegunaan dan efek samping 
bahan kimia dalam kehidupan 
sehari-hari 

Struktur dan fungsi jaringan 
tumbuhan 
 
 
 
 
 
 
Fotosintesis 
 
 
 
 
 
 
Gerak Tumbuhan 
 
 
 
 
Kimia Rumah Tangga 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 

 Menjelaskan struktur dan fungsi 
jaringan di akar, batang dan daun 

 Menunjukkan letak epidermis, 
korteks, dan stele pada tumbuhan 

 Menjelaskan fungsi jaringan 
tertentu yang dijumpai pada 
tubuh tumbuhan 

 
 Menunjukkan bagian daun yang 

berperan dalam fotosintesis 
 Melakukan dan membuat laporan 

hasil percobaan fotosintesis 
 Menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi fotosintesis 
 
 Mendeskripsikan macam-macam 

gerak pada tumbuhan 
 Menjelaskan perbedaan gerak 

tropisme dengan gerak nasti 
 
 Menyebutkan bahan-bahan kimia 

yang dapat dimanfaatkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 Menjelaskan efek samping bahan 
kimia yang terdapat dalam 
produk kebutuhan rumah tangga 
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NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI BENTUK SOAL INDIKATOR NO.SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 
1 4. Memahami kegunaan bahan kimia 

dalam kehidupan 
4.2  Mengkom-unikasi-kan 

informasi tentang kegunaan 
dan efek samping bahan kimia 

 
 
 
 
4.3  Mendeskri-psikan bahan 

kimia alami dan bahan kimia 
buatan dalam kemasan yang 
terdapat dalam bahan 
makanan 

 
 
 
 
 
 
4.4  Mendeskri-psikan 

sifat/pengaruh zat adiktif dan 
psikotropika 

 
 
 
 
4.5  Menghinda-rkan diri dari 

pengaruh zat adiktif dan 
psikotropika 

Kegunaan dan efek samping 
bahan kimia 
 
 
 
 
 
Bahan kimia alami dan 
buatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zat adiktif dan psikotropika 
 
 
 
 
 
 
Cara menghindari diri dari 
pengaruh zat akditif dan 
psikotropika 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 

 Mengidentifikasi fungsi bahan 
kimia yang terdapat dalam 
makanan 

 Mengidentifikasi efek samping 
bahan kimia yang terdapat dalam 
suatu produk 
 

 Menjelaskan bahan-bahan kimia 
alami dan bahan-bahan kimia 
buatan yang dapat digunakan 
sebagai bahan pewarna, pemanis, 
pengawet dan penyedap yang 
terdapat dalam bahan makanan 
kemasan 

 Menunjukkan contoh makanan 
yang menggunakan bahan kimia 
alami dan buatan 

 
 Menjelaskan pengertian zat 

adiktif dan psikotropika 
 Menjelaskan dampak negatif zat 

adiktif (rokok dan minuman 
keras) dan psikotropika bagi 
kesehatan, ekonomi, dan sosial. 

 
 Menjelaskan cara menghindarkan 

diri dari zat adiktif (rokok dan 
minuman keras) dan 
psikotropika. 

 Mendata zat adiktif dan  
psikotropika yang digunakan di 
bidang kesehatan 

 

 

 



njk file 
 

 

KISI KISI SOAL UKK TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PARTEKER PAMEKASAN 

 
Mata pelajaran : IPA - Fisika     Bentuk soal : pilihan ganda       Alokasi waktu : 120 menit 

Kurikulum : KTSP      Jumlah soal: 20 butir        Penyusun  : Rusyda Rasyid, S.Pd 

NO KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR URAIAN INDIKATOR NO 
SOAL 

1 Mendeskripsikan konsep getaran dan 
gelombang serta parameter 
parameternya 

Getaran dan gelombang Mengidentifikasi getaran pada kehidupan 
sehari hari 

Berdasarkan gambar siswa dapat menentukan 
pengertian satu getaran  

Mengukur periode dan frekuensi suatu getaran Berdasarkan gambar siswa dapat Menentukan 
besarnya periode atau frekuensi suatu getaran  

Membedakan karakteristik gelombang 
longitudinal dan gelombang transversal 

Dapat menentukan contoh gelombang transversal 
dalam kehidupan sehari hari  

Mendeskripikan hubungan antara kecepatan 
rambat gelombang, frekuensi dan panjang 
gelombang 

Berdasarkan gambar siswa dapat menentukan cepat 
rambat gelombang.  

Dapat menentukan pengertian panjang 1 gelombang 
transveral  

2 Mendeskripsikan konsep bunyi dalam 
kehidupan sehari hari 

Bunyi Membedakan infraonik, audiosonik dan 
ultrasonik 

Dapat menentukan jenis makhluk hidup yang dapat 
mendengar bunyi infrasonik  

Memaparkan karakteristik gelombang bunyi Dapat menentukan syarat agar bunyi dapat didengar  

Menunjukkan gejala resonansi dalam 
kehidupan sehari hari 

Dapat menentukan panjang kolom udara ketika 
terjadi resonansi ke 3 jika diketahui panajng kolom 
udara ketika resonansi pertama 

 

Merancang percobaan untuk mengukur laju 
bunyi 

Dapat menentukan dalamnya laut jika diketahui 
wktu tempuh dann cepat rambat bunyi dalam air 
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Memberikan contoh pemanfaatan dan dampak 
pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari hari 

Dapat menentukan manfaat bunyi pantul dalam 
kehidupan sehari hari  

3 Menyelidiki sifat sifat cahaya dan 
hubungannya dengan berbagai bentuk 
cermin dan lena 

Cahaya Menunujkkan sifat sifat perambatan cahaya Dapat menentukan sifat sifat cahaya  

Menjelaskan hukum pemantulan Dapat menentukan bunyi hukum oemantulan 
cahaya  

Menjelaskan hukum pembiasan Bedasarkan gambar siswa dapat menentukan 
jalannya sinar jika melewati dua medium yang 
berbeda kerapatannya. 

 

Mendeskripsikan proses pembentukan dan 
sifat sifat bayangan pada sermin datar, cermin 
cekung dan cermin cembung 

Menentukan jarak dan perbesaran bayangan yang 
dibentuk oleh cermin cekung  

Mendeskripsikan proses pembentukan dan 
sifat sifat bayangan pada lensa cekung dan 
lensa cembung 

Menentukan jarak bayangan dan sifat bayangan 
yang dibentuk oleh lensa cembung  

4 Mendeskripsikan alat alat optic dan 
penerapannya dalam kehidupan 
sehari hari 

Alat optil Menjelaskan fungsi mata sebagai alat optik Dapat menentukan fungsi bagian bagian mata  

Menggambarkan pembentukan bayangan 
benda pada retina 

Menentukan sifat bayangan yang dibentuk oleh 
mata   

Menjelasskan beberapa cacat mata dan 
penggunaan kaca mata 

Berdasarkan gamabr siswa Dapat menentukan 
pembentukan bayangan pada penderita rabun jauh   

  Menyelidiki cirri cirri kamera sebagai alat 
optik 

Menentukan bagian bagian pada kamera yang 
fungsinya sama dengan bagian bagian pada mata  

Menjelaskan konsep lup sebagai alat optik Menentukan perbesaran bayangan yagn dibentuk 
oleh lup ketika mata berakomodasi maksimum  

 

 


