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TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

BAHASA INDONESIA 
 

No. Bab (Jenis Teks ) Materi 

1 Teks deskripsi Informasi pokok teks deskripsi 

2 Teks deskripsi Struktur teks deskripsi 

3 Teks deskripsi Struktur teks deskripsi 

4 Teks deskripsi Isi teks deskripsi 

5 Teks deskripsi Penulisan judul teks  

6 Teks deskripsi Kalimat bermajas 

7 Teks deskripsi Pola pengembangan paragraf 

8 Teks deskripsi Kalimat mengandung cerapan pancaindra 

9 Teks deskripsi Kalimat utama dan kalimat perincian 

10 Teks deskripsi Penggunaan di sebagai imbuhan dan kata depan  

11 Teks deskripsi Penggunaan kalimat berimbuhan meN- pada kata dasar berawalan dengan 
huruf k,p,t,s. 

12 Teks deskripsi Penggunaan huruf kapital dan tanda baca 

13 Teks deskripsi Mengurutkan kalimat acak 

14 Teks cerita fantasi Ciri-ciri umum teks fantasi 

15 Teks cerita fantasi Struktur teks fantasi 

16 Teks cerita fantasi Penggunaan sudut pandang 

17 Teks cerita fantasi Penyebutan karakter tokoh  

18 Teks cerita fantasi Penggunaan konjungsi urutan waktu 

19 Teks cerita fantasi Penggunaan ungkapan keterkejutan 

20 Teks cerita fantasi Pola pengembangan cerita 

21 Teks cerita fantasi Kalimat keajaiban tokoh  

22 Teks cerita fantasi Kalimat langsung  

23 Teks cerita fantasi Jenis cerita fantasi 

24 Teks cerita fantasi Penggambaran watak tokoh 

25 Teks cerita fantasi Kalimat tidak langsung 

26 Teks cerita fantasi Berfantasi berdasarkan kalimat ilustrasi 

27 Teks Prosedur Jenis teks prosedur 

28 Teks Prosedur Menentukan struktur teks prosedur 

29 Teks Prosedur Mengurutkan teks prosedur acak 

30 Teks Prosedur Penggunaan verba aktif  

31 Teks Prosedur Menjelaskan isi teks prosedur 

32 Teks Prosedur Melengkapi teks prosedur rumpang 

33 Teks Prosedur Penggunaan kalimat dengan kata keterangan 

34 Teks Prosedur Melengkapi kata pada kalimat prosedur rumpang 

35 Teks Prosedur Proses pelesapan kata 

36 Teks Prosedur Kalimat dengan kriteria batasan 

37 Teks Prosedur Simpulan isi teks prosedur 

38 Teks Prosedur Penggunaan kalimat perintah 

39 Teks LHO Menentukan jenis teks 

40 Teks LHO Menentukan kalimat utama teks 

41 Teks LHO Menentukan kalimat pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks 

42 Teks LHO Menentukan informasi sesuai isi teks 

43 Teks LHO Menentukan struktur teks 

44 Teks LHO Menentukan simpulan teks 

45 Teks LHO Menentukan makna istilah kata 

46 Teks LHO Membandingkan penggunaan bahasa dalam teks  

47 Teks LHO Menentukan kalimat definisi  

48 Teks LHO Penggunaan kalimat efektif 

49 Teks LHO Penggunaan kata baku 

50 Teks LHO Rangkuman teks 

 

 

 

  



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 7 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
FIQIH 

 
No Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

1 Memahami hadas dan najis dan tata cara 
menyucikanya 

 

Ketentuan tata cara bersuci 
dari hadas dan najis 
 
 
 
 
 

3.1.1  Menyebutkan pengertian najis 
3.1.2  Menunjukkan dalil tentang najis 
3.1.3  Menjelaskan macam – macam najis  
3.1.4  Membedakan macam – macam najis 
3.1.5  Menyebutkan pengertian hadats 
3.1.6  Menunjukkan dalil tentang hadats 
3.1.7  Menjelaskan macam – macam hadats  
3.1.8  Membedakan macam – macam hadats 

2 Memahami salat lima waktu,  
 

Ketentuan Shalat lima waktu 
 

3.2.1 Mengidentifikasi pengertian salat lima waktu 
3.2.2 Menunjukkan dalil-dalil disyariatkannya shalat lima waktu 
3.2.3 Menyebutkan rukun salat 
3.2.4 Menyebutkan syarat salat 
3.2.5 Menunjukkan sunah salat 
3.2.6 Menganalisis hal-hal yang membatalkan salat 

3 Memahami waktu-waktu salat lima waktu 
 

Waktu – waktu  salat lima waktu   3.3.1   mengidentifikasi ketentuan waktu melaksanakan salat lima waktu 
 3.3.2   menunjukkan dalil-dalil waktu untuk salat lima waktu  

3.3.3   menjelaskan waktu-waktu    yang  dilarang dalam salat 
4 Memahami ketentuan adzan dan iqamah  

 
Ketentuan adzan dan ikamah 

 
3.4.1  Menyebutkan pengertian azan dan ikamah 
3.4.2. Menunjukkan hukum azan dan ikamah  
3.4.3  Menjelaskan ketentuan azan dan ikamah  

5 Menganalisis ketentuan salat berjamaah 
 

Ketentuan salat berjamaah 
 

3.5.1  Menyebutkan pengertian salat berjamaah 
3.5.2  Menunjukkan dalil salat berjamaah 
3.5.3  Menunjukkan manfaat salat berjamaah 
3.5.4  Menjelaskan syarat-syarat menjadi imam  
3.5.5  Menjelaskan tata cara membuat saf 
3.5.6  Menjelaskan ketentuan makmum masbuk 
3.5.7  Menjelaskan ketentuan imam yang lupa 

6 Memahami ketentuan sujud sahwi 
 

Ketentuan sujud sahwi 3.6.1 Mengidentifikasi pengertian sujud sahwi 
3.6.2 Menjelaskan sebab-sebab sujud sahwi 
3.6.3 Menunjukkan tata cara sujud sahwi 

7 Memahami tatacara berzikir dan berdoa 
setelah salat 

Tata cara zikir dan doa 
 

 3.7.1  Menyebutkan  pengertian zikir 
3.7.2  Menunjukkan dalil tentang zikir  
3.7.3  Menyebutkan pengertian doa 
3.7.4  Menunjukkan dalil tentang doa 
3.7.5  Menjelaskan manfaat zikir dan doa 
 3.7.6  Menjelaskan tata cara zikir dan doa 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 7 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

BAHASA INGGRIS 
 

No Materi Lingkup Materi 
Level 

Kognitif 
Indikator 

1. 

GREETING 

Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
greeting 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait greeting 
dengan benar 

2. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
greeting 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait greeting 
dengan benar 

3. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
greeting 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait greeting 
dengan benar  

4. 

LEAVE TAKING 

Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
leave taking 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait leave taking 
dengan benar 

5. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait leave taking 
dengan benar 

6. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
leave taking 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait leave taking 
dengan benar 

7. 

THANKING 

Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
thanking 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait thanking 
dengan benar 

8. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
thanking 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait thanking 
dengan benar 

9. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
thanking 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait thanking 
dengan benar 

10. 

APOLOGIZING 

Fungsi sosial: 
Menjelaskan 
maksud teks 
terkait apologizing 

L2 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat menjelaskan maksud teks 
terkait apologizing dengan 
benar 

11. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks 
 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait apologizing 
dengan benar 

12. Fungsi sosial: 
Menjelaskan 
maksud teks 
terkait apologizing 

L2 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat menjelaskan maksud teks 
terkait apologizing dengan 
benar 



13. 

SELF IDENTITY 

Unsur kebahasaan: 
Mengidentifikasi 
kata kerja 

 Disajikan sebuah dialogue, Siswa dapat 
mengidentifikasi kata kerja  

14. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
perkenalan 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait perkenalan 
dengan benar 

15. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
perkenalan 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait perkenalan 
dengan benar 

16. 

SELF IDENTITY 

Unsur kebahasaan: 
Mengidentifikasi 
kata kerja 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa dapat 
mengidentifikasi kata kerja  

17. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
perkenalan 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait perkenalan 
dengan benar 

18. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
perkenalan 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait perkenalan 
dengan benar 

19. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
perkenalan 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait perkenalan 
dengan benar 

20. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
perkenalan 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait perkenalan 
denagn benar 

21. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
perkenalan 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait perkenalan 
dengan benar 

22. 

PRONOUN 

Unsur kebahasaan: 
Mengidentifikasi 
pronoun 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa dapat 
mengidentifikasi pronoun 

23. Unsur kebahasaan: 
Mengidentifikasi 
pronoun 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa dapat 
mengidentifikasi pronoun  

24. 

FAMILY MEMBER 

Struktur teks: 
Menjelaskan 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
istilah keluarga  

L2 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat menjelaskan rincian unsur 
teks terkait istilah keluarga dengan 
benar 

25. Struktur teks: 
Menjelaskan 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
istilah keluarga  
 

L2 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat menjelaskan rincian unsur 
teks terkait istilah keluarga dengan 
benar 

26. Struktur teks: 
Menjelaskan 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
istilah keluarga  

L2 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat menjelaskan rincian unsur 
teks terkait istilah keluarga dengan 
benar 

27. Struktur teks: 
Menjelaskan 
rincian unsur-

L2 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat menjelaskan rincian unsur 
teks terkait istilah keluarga dengan 
benar 



unsur teks terkait 
istilah keluarga  

28. 

TIME 

Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
waktu  

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait waktu dengan 
benar 

29. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
waktu 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait waktu dengan 
benar 

30. 

DAY 

Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
hari 

L1 Disajikan sebuah jadwal pelajaran, 
Siswa dapat mengidentifikasi 
rincian unsur teks terkait hari 
dengan benar 

31. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
hari 

L1 Disajikan sebuah jadwal pelajaran, 
Siswa dapat mengidentifikasi 
rincian unsur teks terkait hari 
dengan benar 

32. Struktur teks: 
Menjelaskan 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
hari 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat menjelaskan rincian unsur 
teks terkait hari dengan benar 

33. DATE Struktur teks: 
Menjelaskan 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
tanggal 

L2 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat menjelaskan rincian unsur 
teks terkait tanggal dengan benar 

34. DAY Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
hari 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait hari dengan 
benar 

35. PREPOSITION Unsur Kebahasaan: 
Mengidentifikasi 
unsur kebahasaan 
terkait preposisi 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi unsur 
kebahasaan terkait preposisi 
dengan benar 

36. 

THINGS AROUND 
US 

Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
benda untuk 
berkebun 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait benda untuk 
berkebun dengan benar. 

37. Unsur Kebahasaan: 
Mengidentifikasi 
unsur kebahasaan 
terkait kata benda 
bentuk plural 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi unsur 
kebahasaan terkait kata benda 
bentuk plural dengan benar 

38. Unsur Kebahasaan: 
Mengidentifikasi 
unsur kebahasaan 
terkait kata benda 
bentuk plural 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi unsur 
kebahasaan terkait kata benda 
bentuk plural l dengan benar 

39. 

THINGS AROUND 
US 

Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
bangunan umum 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait bangunan 
umum dengan benar. 

40. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait kata benda 
bentuk plural dengan benar. 



kata benda bentuk 
plural 

41. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
benda-benda di 
kelas 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait benda-benda di 
kelas dengan benar. 

42. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
bangunan umum 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait bangunan 
umum dengan benar. 

43. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
kata benda bentuk 
plural 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait kata benda 
bentuk plural dengan benar. 

44. Unsur Kebahasaan: 
Mengidentifikasi 
unsur kebahasaan 
terkait preposisi 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi unsur 
kebahasaan terkait preposisi 
dengan benar 

45. Unsur Kebahasaan: 
Mengidentifikasi 
unsur kebahasaan 
terkait word order 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi unsur 
kebahasaan terkait word order 
dengan benar 

46. Unsur Kebahasaan: 
Mengidentifikasi 
unsur kebahasaan 
terkait word order 

L1 Disajikan sebuah dialogue, Siswa 
dapat mengidentifikasi unsur 
kebahasaan terkait word order 
dengan benar 

47. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
benda-benda di 
kelas 

L1 Disajikan sebuah paragraph, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait benda-benda di 
kelas dengan benar. 

48. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
benda-benda di 
kelas 

L1 Disajikan sebuah paragraph, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait benda-benda di 
kelas dengan benar. 

48. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
benda-benda di 
kelas 
 

L1 Disajikan sebuah paragraph, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait benda-benda di 
kelas dengan benar. 

50. Struktur teks: 
Mengidentifikasi 
rincian unsur-
unsur teks terkait 
benda-benda di 
kelas 

L1 Disajikan sebuah paragraph, Siswa 
dapat mengidentifikasi rincian 
unsur teks terkait benda-benda di 
kelas dengan benar. 
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TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

AKIDAH AKHLAK 
 

No Kompetensi Dasar materi Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

1. 3.1. Memahami dalil, 
dasar, dan tujuan 
akidah Islam 

 

Akidah Islam 1. Menjelaskan pengertian akidah Islam 
2. menunjukkan dasar aqidah Islam 
3. Menunjukkan dalil akidah Islam 
4. Menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari akidah Islam 
5. Menjelaskan pengertian Iman Islam dan Ihsan 
6. Mengidentifikasi dalil tentang Islam 
7. Menjelaskan hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan 
8. Menunjukkan contoh perilaku orang yang mempelajari akidah 

Islam 

 3.2. Mengidentifikasi 
sifat-sifat wajib 
Allah yang 
nafsiyah, salbiyah, 
ma‘ani, dan 
ma‘nawiyah 
beserta bukti/dalil 
naqli dan aqlinya, 
sifat-sifat mustahil 
dan jaiz bagi Allah 
Swt. 

Sifat wajib, mustahil 
dan sifat jaiz bagi 

Allah SWT. 

1. Menjelaskan pengertian sifat wajib bagi Allah. 
2. Mengidentifikasi sifat wajib yang nafsiyah,salbiyah,ma’ani dan 

ma’nawiyah. 
3. Menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat wajib 
4. Menunjukkan dalil tentang sifat wajib Allah ( hayat) 
5. Menyebutkan sifat wajib Allah beserta artinya. 
6. Mengidentifikasi sifat wajib dan mustahil bagi Allah 
7. Menunjukkan contoh perilaku orang yang mengimani sifat 

wajib,mustahil dan jaiz bagi Allah. 
8. Menjelaskan pengertian sifat jaiz bagi Allah. 

3. 3.3. Memahami 
pengertian, 
contoh dan 
dampak positif 
sifat ikhlas, taat, 
khauf dan taubat 

Akhlak terpuji  kepada 
Allah 

( ikhlas, taat, khauf 
dan taubat) 

1. Megidentifikasi perilaku taat,ikhlas, khauf dan taubat 
2. Menunjukkan ciri- ciri akhlak terpuji 
3. Menunjukkan contoh sifat ikhlas, taat,  khauf, dan tobat 
4. Menunjukkan contoh sifat ikhlas, taat,  khauf, dan tobat 
5. Membiasakan contoh sifat ikhlas, taat,  khauf, dan tobat 
6. Menunjukkan contoh sifat Taat, Ikhlash, Khauf, danTaubat 
7. Membiasakan contoh sifat ikhlas, taat,  khauf, dan tobat 
8. Memahami dampak positif ikhlas, taat, khauf, dan taubat 
9. Mendeskripsikan dalil akhlak terpuji ikhlas 
10. Mengidentifikasi akhlak terpuji taubat dengan benar 
11. Mendeskripsikan dalil akhlak terpuji taubat 
12. Memahami dampak positif ikhlas, taat, khauf, dan taubat 

 3.4. Memahami adab 
slat dan zikir 

Adab salat dan zikir 1. menunjukkan adab sholat  
2. menganalis adab sholat  
3. menentukan perilaku menerapkan adab sholat  
4. mengidentifikasi  adab sholat  
5. mengidentifikasi  adab dzikir 
6. menunjukkan salah satu adab dalam berzikir  
7. menunjukkan salahsatu adab dalam berdzikir menurut Imam 

Ghozali  
8. mengidentifikasi salah satu faidah (keutamaan) berdzikir 

 3.5. Menganalisis 
kisah keteladanan 
Nabi Sulaiman 
dan umatnya 

Meneladani kisah nabi 
Sulaiman AS 

1. menunjukkan contoh keteladanan Nabi Suliaman AS 
2. menunjukkan contoh kisah keteladanan Nabi Suliaman AS 
3. menunjukkan kisah keteladanan Nabi Suliaman AS 
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MATEMATIKA 
 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian kompetensi 

1 3.2 Menjelaskan dan melakukan 
operasi hitung bilangan bulat dan 
pecahan dengan memanfaatkan 
berbagai sifat operasi 

Bilangan Bulat Operasi hitung campuran 

2 3.2 Menjelaskan dan melakukan 
operasi hitung bilangan bulat dan 
pecahan dengan memanfaatkan 
berbagai sifat operasi 

Bilangan Bulat Penerapan operasi hitung bilangan bulat dalam 
kehidupan sehari-hari 

3 4.2 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan operasi hitung  
bilangan bulat dan pecahan  

Bilangan Bulat Penerapan operasi hitung campuran bilangan bulat 
dalam kehidupan sehari-hari 

4 3.2 Menjelaskan dan melakukan 
operasi hitung bilangan bulat dan 
pecahan dengan memanfaatkan 
berbagai sifat operasi 

Bilangan Bulat Penerapan sifat-sifat operasi bilangan bulat 

5 4.1 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan urutan beberapa 
bilangan bulat dan pecahan ( biasa, 
campuran, desimal, persen 

Bilangan Bulat Pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK  

6 4.1 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan urutan beberapa 
bilangan bulat dan pecahan ( biasa, 
campuran, desimal, persen 

Bilangan Bulat Pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB 

7 3.1 Menjelaskan dan menentukan 
urutan pada bilangan bulat(positif dan 
negatif) dan pecahan (biasa,campuran, 
desimal,persen) 

Bilangan Bulat Pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
bilangan bulat 

8 3.1 Menjelaskan dan menentukan 
urutan pada bilangan bulat(positif dan 
negatif) dan pecahan (biasa,campuran, 
desimal,persen) 

Bilangan Pecahan Mengurutkan pecahan dalam berbagai bentuk 
pecahan 

9 4.1 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan urutan beberapa 
bilangan bulat dan pecahan ( biasa, 
campuran, desimal, persen 

Bilangan Pecahan Pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
operasi hitung pada bilangan pecahan 

10 4.1 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan urutan beberapa 
bilangan bulat dan pecahan ( biasa, 
campuran, desimal, persen 

Bilangan Pecahan Pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
operasi hitung campuran 

11 3.2 Menjelaskan dan melakukan 
operasi hitung bilangan bulat dan 
pecahan dengan memanfaatkan 
berbagai sifat operasi 

Bilangan Pecahan Operasi hitung bilangan pecahan 

12 3.3 Menjelaskan dan menentukan 
representasi bilangan dalam bentuk 
bilangan berpangkat 
bulat positif dan negatif 

Bilangan Berpangkat Operasi Hitung bilangan berpangkat 

13 3.3 Menjelaskan dan menentukan 
representasi bilangan dalam bentuk 
bilangan berpangkat 
bulat positif dan negatif 

Bilangan Berpangkat Operasi pembagian bilangan berpangkat 

14 3.3 Menjelaskan dan menentukan 
representasi bilangan dalam bentuk 
bilangan berpangkat 
bulat positif dan negatif 

Bilangan Berpangkat Operasi Hitung bilangan berpangkat 

15 3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan 
bagian, himpunan semesta, himpunan 
kosong, komplemen         
himpunan dan melakukan operasi biner 
pada himpunan menggunakan masalah 
kontekstual 

Himpunan Pengertian himpunan 



16 3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan 
bagian, himpunan semesta, himpunan 
kosong, komplemen         
himpunan dan melakukan operasi biner 
pada himpunan menggunakan masalah 
kontekstual 

Himpunan Penyajian himpunan 

17 3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan 
bagian, himpunan semesta, himpunan 
kosong, komplemen         
himpunan dan melakukan operasi biner 
pada himpunan menggunakan masalah 
kontekstual 

Himpunan Himpunan bagian 

18 3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan 
bagian, himpunan semesta, himpunan 
kosong, komplemen         
himpunan dan melakukan operasi biner 
pada himpunan menggunakan masalah 
kontekstual 

Himpunan Komplemen suatu himpunan 

19 3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan 
bagian, himpunan semesta, himpunan 
kosong, komplemen         
himpunan dan melakukan operasi biner 
pada himpunan menggunakan masalah 
kontekstual 

Himpunan Operasi  pada himpunan 

20 3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan 
bagian, himpunan semesta, himpunan 
kosong, komplemen         
himpunan dan melakukan operasi biner 
pada himpunan menggunakan masalah 
kontekstual 

Himpunan Operasi pada himpunan 

21 4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan  himpunan, 
himpunan bagian, himpunan semesta, 
himpunan kosong , komplemen 
himpunan dan operasi biner pada 
himpunan 

Himpunan Penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari 

22 4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan  himpunan, 
himpunan bagian, himpunan semesta, 
himpunan kosong , komplemen 
himpunan dan operasi biner pada 
himpunan 

Himpunan Penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari 

23 3.5 Menjelaskan bentuk aljabar dan 
melakukan operasi pada bentuk 
aljabar (penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian) 

Bentuk Aljabar Unsur-unsur pada bentuk aljabar  

24 3.5 Menjelaskan bentuk aljabar dan 
melakukan operasi pada bentuk aljabar 
(penjumlahan, pengurangan, perkalian, 
dan pembagian) 

Bentuk Aljabar Operasi hitung pada bentuk aljabar 

25 3.5 Menjelaskan bentuk aljabar dan 
melakukan operasi pada bentuk 
aljabar (penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian) 

Bentuk Aljabar Operasi hitung pada bentuk aljabar 

26 3.5 Menjelaskan bentuk aljabar dan 
melakukan operasi pada bentuk aljabar 
(penjumlahan, pengurangan, perkalian, 
dan pembagian) 

Bentuk Aljabar Operasi hitung pada bentuk aljabar 

27 3.5 Menjelaskan bentuk aljabar dan 
melakukan operasi pada bentuk 
aljabar (penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian) 

Bentuk Aljabar Unsur-unsur pada bentuk aljabar  

28 3.5 Menjelaskan bentuk aljabar dan 
melakukan operasi pada bentuk 
aljabar (penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian) 

Bentuk Aljabar Unsur-unsur pada bentuk aljabar  

29 3.5 Menjelaskan bentuk aljabar dan Bentuk Aljabar Pemfaktoran suku-suku aljabar 



melakukan operasi pada bentuk 
aljabar (penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian) 

30 4.5   menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan bentuk aljabar dan 
operasi pada bentuk aljabar 

Bentuk Aljabar Penerapan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-
hari  

31 3.5 Menjelaskan bentuk aljabar dan 
melakukan operasi pada bentuk aljabar 
(penjumlahan, pengurangan, perkalian, 
dan pembagian) 

Bentuk Aljabar Operasi hitung pada bentuk aljabar 

32 3.5 Menjelaskan bentuk aljabar dan 
melakukan operasi pada bentuk 
aljabar (penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian) 

Bentuk Aljabar Operasi hitung pada bentuk aljabar 

33 3.6  menjelaskan persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel 
dan penyelesaiannya 

Persamaan dan 
pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

Penyelesaian dari PLSV 

34 3.6  menjelaskan persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel 
dan penyelesaiannya 

Persamaan dan 
pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

Himpunan penyelesaian dari PLSV 

35 3.6  menjelaskan persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel 
dan penyelesaiannya 

Persamaan dan 
pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

Kalimat matematika yang sesuai PLSV 

36 4.6.  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan persamaan  dan 
pertidaksamaan linear satu variabel 

Persamaan dan 
pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

Penerapan Persamaan linear satu variabel 

37 3.6  menjelaskan persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel 
dan penyelesaiannya 

Persamaan dan 
pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

Mendeskripsikan Pertidaksamaan Linear satu 
Variabel 

38 4.6   menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel 

Persamaan dan 
pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

Penerapan Persamaan Linear satu Variabel  

39 3.6  menjelaskan persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel 
dan penyelesaiannya 

Persamaan dan 
pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

Himpunan penyelesaian PtLSV 

40 3.6  menjelaskan persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel 
dan penyelesaiannya 

Persamaan dan 
pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

Himpunan penyelesaian PtLSV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KISI-KISI MATERI PAS KELAS 7 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

AL QUR’AN HADIS 
 

NO MATERI SUB MATERI 

1 Alquran dan Hadits 

sebagai pedoman hidup 

- Pengertian Alquran dan Hadits 

- Fungsi Alquran dan Hadits 

- Cara-cara menfungsikan Alquran dan Hadits dalam 

kehidupan 

- Menerapkan Alquran dan Hadits sebagai pedoman hidup 

umat Islam 

2 Mengkaji Surah Al 

Fatihah, An Naas,Al 

Falaq, dan Al Ikhlas 

- Memahami Tauhid rububiyyah dan Uluhiyyah 

- Memahami isi kandungan Surah Al Fatihah, An Naas,Al 

Falaq, dan Al Ikhlas 

3 Memahami Hadits tentang 

iman dan ibadah 

- Hadits tentang Iman dan Ibadah 

- Keterkaitan kandungan Hadits tentang Iman dan Ibadah 

dalam fenomena kehidupan 

- Menerapkan Isi kandungan Hadits tentang Iman dan Ibadah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KISI-KISI MATERI PAS KELAS 7 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

IPA 
 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 3.1 Menerapkan konsep 
pengukuran berbagai 
besaran yang ada 
pada diri sendiri, 
makhluk hidup lain, 
dan benda-benda di 
sekitar serta 
pentingnya 
penggunaan satuan 
standar (baku) dalam 
pengukuran 

 

Objek IPA dan 
pengamatannya 

Mennyebutkan langkah kegiatan dalam keterampilan 
proses mempelajari IPA 

2 Objek IPA dan 
pengamatannya 

Menjelaskan perbedaan satuan baku dan tidak baku 

3 Pengukuran Mengkonversi satuan dalam SI (Sistem Internasional) 

4 Besaran Pokok Menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta 
satuannya 

5 Pengukuran Melakukan pengukuran besaran besaran 
panjang,massa, waktu dengan alat ukur yang sering 
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari 

6 Besaran Turunan melakukan pengukuran besaran 
turunan sederhana yang sering 
dijumpai dalam kehidupan seharihari 

7 3.2 Mengklasifikasikan 
makhluk hidup dan 
benda berdasarkan 
karakteristik yang 
diamati. 

Ciri-ciri makhluk hidup menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 

8 Ciri-ciri makhluk hidup menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 

9 Ciri-ciri makhluk hidup menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 

10 Kunci determinasi Membuat Kunci diterminasi suatu makhluk hidup 

11 Klasifikasi Makhluk hidup Mengelompokkan makhluk hidup 
berdasarkan prinsip klasifikasi. 

12 Klasifikasi Makhluk hidup Mengelompokkan makhluk hidup 
berdasarkan prinsip klasifikasi. 

13 Klasifikasi Makhluk hidup Mengelompokkan makhluk hidup 
berdasarkan prinsip klasifikasi. 

14 Klasifikasi Makhluk hidup Mengelompokkan makhluk hidup 
berdasarkan prinsip klasifikasi. 

15 3.3 Menjelaskan konsep 

campuran dan zat 

tunggal (unsur dan 

senyawa), sifat fisika 

dan kimia, perubahan 

fisika dan kimia 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

Klasifikasi materi Menggolongkan materi berdasarkan karakteristik-nya 

16 Perubahan wujud zat menyebutkan perubahan wujud zat 

17 Unsur, Senyawa, dan 
Campuran 

menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran 

18 Unsur, Senyawa, dan 
Campuran 

menjelaskan pengertian campuran 

19 Asam, Basa, dan Garam menentukan ciri-ciri larutan asam apabila diberikan 
beberapa data ciri-ciri asam dan basa 

20 Asam, Basa, dan Garam Menyelidiki bahan-bahan alam yang dapat dijadikan sebagai 

indikator alami 

21 Pemisahan Campuran Menjelaskan perbedaan berbagai metode pemi sahan 
campuran 

22 Massa jenis zat menentukan massa jenis suatu zat apabila massa dan 

volumenya diketahui 

23 Perubahan materi menentukan perubahan kimia yang terjadi apabila 
diberikan beberapa data tentang perubahan materi. 

24 Perubahan materi menentukan perubahan fisika yang terjadi apabila 
diberikan beberapa data tentang perubahan materi. 

25 3.4 Menganalisis konsep 
suhu, pemuaian, 
kalor, perpindahan 
kalor, dan penerap 
annya dalam 
kehidupan sehari-hari 
termasuk mekanisme 
menjaga kestabilan 
suhu tubuh pada 
manusia dan hewan 

Suhu dan Skala 

 

Membandingkan skala termometer Celsius dengan 

termometer yang lain 

26 Alat Ukur Suhu Menyebutkan jenis thermometer berdasarkan 
kegunaannya 

27 Pemuaian Diberikan gambar tentang dua buah bimetal, siswa dapat 
meramalkan urutan koefisien muai panjang masing-
masing logam. 

28 Pemuaian menentukan besarnya pertambahan panjang suatu baja 

29 Kalor dan perubahannya menjelaskan contoh cara pemanfaatan konduksi, 
konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari 

30 Kalor dan perubahannya Menganalisis nilai perpindahan kalor 

31 Kalor dan perubahannya Menganalisis nilai perpindahan kalor 

32 Kalor dan perubahannya Menyelidiki pengaruh jenis bahan terhadap 
kemampuan menghantarkan kalor pada peristiwa 
konduksi. 

33 Kalor dan perubahannya Menganalisis nilai perpindahan kalor 



34 Kalor dan perubahannya Menganalisis nilai perpindahan kalor 

35 3.5.Menganalisis konsep 
energi, berbagai 
sumber energi, dan 
perubahan bentuk 
energi dalam 
kehidupan sehari-
haritermasuk 
fotosintesis. 

Energi dalam Sistem 
Kehidupan 

Menganalisis sumber-sumber energy 

36 Energi dalam Sistem 
Kehidupan 

Menganalisis perubahan bentuk energi pada fotosintesis 

37 Energi dalam Sistem 
Kehidupan 

Menganalisis transformasi energi pada fotosintesis 

38 Energi dalam Sistem 
Kehidupan 

Menganalisis transformasi energi pada makhluk hidup 

39 Energi dalam Sistem 
Kehidupan 

Menganalisis nilai perpindahan energy pada suatu benda 

40 Energi dalam Sistem 
Kehidupan 

Menganalisis nilai perpindahan energy pada suatu benda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KISI-KISI MATERI PAS KELAS 7 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

SKI 
 

NO KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK INDIKATOR  PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 3.1 Memahami misi Nabi    Muhammad 

SAW sebagai rahmad bagi alam 
semesta, pembawa kedamaian, 
kesejahteraan  dan kemajuan 
masyarakat 

Jazirah Arab sebelum Islam Siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografi Jazirah Arab 

   Siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografi Jazirah Arab 

 
 

Kondisi kepercayaan masyarakat 
Arab sebelum Islam 

Siswa dapat mengidentifikasi kepercayaan masyarakat 
Arab sebelum Islam 

 
 

Kondisi politik masyarakat Arab 
sebelum Islam 

Siswa dapat mengidentifikasi kondisi sosial dan moral 
masyarakat Arab sebelum Islam 

 
 

Kondisi ekonomi masyarakat 
Arab sebelum Islam 

Siswa dapat mengidentifikasi kondisi ekonomi masyarakat 
Arab sebelum Islam 

 
 

Kondisi politik masyarakat arab 
sebelum Islam 

Siswa dapat  mengidentifikasi kondisi politik masyarakat 
Arab sebelum Islam 

 
 

Misi dakwah Nabi Muhammad 
SAW 

Siswa dapat menentukan misi dakwah Nabi Muhammad 
SAW 

 
 

Respon masyarakat Arab 
terhadap dakwah Nabi 
Muhammad  SAW 

Siwa dapat menyebutkan respon masyarakat Arab 
terhadap dakwah Nabi Muhammad  SAW 

 
 

Modal kesuksesan Nabi dalam 
berdakwah di Mekkah 

Siswa dapat  menyebutkan  modal kesuksesan Nabi dalam 
berdakwah di Mekkah 

 
 

Modal kesuksesan Nabi dalam 
berdakwah di Mekkah 

Siswa dapat  menyebutkan  modal kesuksesan Nabi dalam 
berdakwah di Mekkah  

2 3.2 Memahami strategi dakwah Nabi 
Muhammad SAW di Mekkah 

Dakwah Nabi Muhammad SAW 
secara rahasia 

Siswa dapat  menjelaskan tahapan dakwah Nabi 
Muhammad SAW secara rahasia 

  Dakwah Nabi secara terang-
terangan 

Siswa dapat  menjelaskan tahapan dakwah Nabi 
Muhammad SAW secara terang-terangan 

  Hijrah ke Habsyi 
Siswa dapat menjelaskan hijrah ke Habsyi 

  Misi ke Thaif Siswa dapat menjelaskan misi dakwah Nabi Muhammad 
SAW ke Thaif  

  Perjanjian Aqbah  Siswa dapat menyebutkan isi perjanjian Aqabah   

 3.3 Mengidentifikasi strategi dakwah 
Nabi di Madinah 

Kondisi Geografis di Madinah Siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis masyarakat 
Madinah sebelum Islam 

  Kondisi kepercayaan masyarakat 
Madinah sebelum Islam 

Siswa dapat mengidentifikasi kondisi kepercayaan 
masyarakat Madinah sebelum Islam 

  Kondisi sosial, ekonomi, politik 
masyarakat Madinah Sebelum 
Islam 

Siswa dapat menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat 
Madinah 

  Usaha yang dilakukan Nabi 
Muhammad SAW setelah tiba di 
Madinah 

Siswa dapat menyebutkan usaha-usaha yang dilakukan 
nabi Muhammad saw di Madinah 

  Peristiwa-peristiwa penting yang 
berkaitan dengan dakwah Nabi 
Muhammad SAW. Di Madinah 

Siswa dapat mengidentifikasi penyebab perang badar 

   Siswa dapat menyebutkan pemimpin perang badar 

   Siswa dapat mengidentifikasi perang uhud 

   Siswa dapat menyebutkan penyebab kekalahan umat 
Islam dalam perang Uhud 

   Siswa dapat mengidentifikasi perang Khandak 

   Siswa dapat mengidentifikasi isi perjanjian Hudaibiyah 

   Siswa dapat mengidentifikasi Fathul Makkah 

   Siswa dapat menjelaskan tentang haji Wada’ 

4. 3.4 Memahami sejarah Nabi 
Muhammad SAW dalam 
membangun masyarakat melalui 
kegiatan ekonomi dan 
perdagangan 

Usaha Rasulullah SAW. 
membangun ekonomi umat Islam 
di Madinah  

Siswa dapat  menjelaskan usaha Rasulullah dalam 
membangun ekonomi umat Islam di Madinah  

 
 

 
 
 
 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 7 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

BAHASA ARAB 
 

NO KOMPETENSI  DASAR INDIKATOR MATERI 

1 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
             

Menentukan jawaban ungkapan yang tepat dari materi yang 
berkaitan dengan  
 لتعريف بالنفس و بالعاملين عليها   

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Menentukan isim dhomir muttashil yg sesuai  
 لتعريف بالنفس و بالعاملين عليها   

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Menentukan isim dhomir dan isim isyaroh yang tepat في وبالعاملين بالنفس التعريف 

 المدرسة

2 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  

Disediakan gambar, menentukanjawaban yang sesuai 
dengan gambar 
yang berkaitan dengan  
 لتعريف بالنفس و بالعاملين عليها            

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

3 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Disediakan gambar, menentukan kata yang sesuai dengan 
gambar 
yang berkaitan dengan  
 لتعريف بالنفس و بالعاملين عليها            

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

4 4.1Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 

tentang topik 

 المدرسة؛ في وبالعاملين النفس التعريفب

 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 

Menentukan kata Tanya yang sesuai 

 
 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة



5 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Menentukan isim dhomir muttashil yg sesuai  
 لتعريف بالنفس و بالعاملين عليها  

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

5 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Disajikan gambar menemukan makna  في وبالعاملين بالنفس التعريف 

 المدرسة

6 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Menerjemahkan kata yang tepat  dalam kalimat yang 
disediakan 
 

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

 4.1Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 

tentang topik 

 المدرسة؛ في وبالعاملين النفس التعريفب

 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 

Menentukan jawaban ungkapan yang tepat dari materi yang 
berkaitan dengan  
 لتعريف بالنفس و بالعاملين عليها   

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

 4.1Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 

tentang topik 

 المدرسة؛ في وبالعاملين النفس التعريفب

 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 

Menentukan jawaban ungkapan yang tepat dari materi yang 
berkaitan dengan  
 لتعريف بالنفس و بالعاملين عليها   

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

7 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

4.5 Menyusun teks sederhana tentang topic 

 التعريف بالنفس و بالعاملين عليها            
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 

sesuai konteks 

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

8 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Menentukan isim dhomir   munfashil yang sesuai في وبالعاملين بالنفس التعريف 

 المدرسة



9 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Disediakan bacaan menentukan makna dari kata yang 
bergaris bawah 

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

10 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Disajikan bacaan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks 
bacaan 

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

11 4.1Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 

tentang topik 

 المدرسة؛ في وبالعاملين النفس التعريفب

 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 

Disajikan bacaan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks 
bacaan 

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

12 4.1Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 

tentang topik 

 المدرسة؛ في وبالعاملين النفس التعريفب

 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 

Disajikan bacaan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks 
bacaan 

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

13 4.1Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 

tentang topik 

 المدرسة؛ في وبالعاملين النفس التعريفب

 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 

Menentukan kata Tanya yang sesuai 

 
 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

14 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  

Disajikan gambar, memilih kalimat yang sesuai dengan gambar في وبالعاملين بالنفس التعريف 

 المدرسة



15 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Disajikan gambar, memilih kalimat yang sesuai dengan gambar في وبالعاملين بالنفس التعريف 

 المدرسة

16 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Menterjemahkan kalimat 
yang berkaitan dengan  
 لتعريف بالنفس و بالعاملين عليها            

 في وبالعاملين بالنفس التعريف

 المدرسة

17 3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan  
 التعريف بالنفس و بالعاملين عليها           

Disajikan kalimat , menterjemahkan kata yang bergaris 
bawah 
yang berkaitan dengan  
 لتعريف بالنفس و بالعاملين عليها           

 في وبالعاملين بالنفس عريفالت

 المدرسة

18 3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 ؛المدرسة في وبالعاملين بالنفس التعريف
 baik secara lisan maupun tertulis  
 

Menyusun kata acak menjadi kalimat yang sempurna في وبالعاملين بالنفس التعريف 

 المدرسة

19 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Menentukan isim isyaroh yang sesuai المدرسية واألدوات المرافق 

 

20 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Menentukan isim isyaroh yang sesuai المدرسية واألدوات المرافق 

 

21 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Menentukan lawan kata yang benar المدرسية واألدوات المرافق 

 



22 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Menentukan lawan kata dengan tepat المدرسية واألدوات المرافق 

 

23 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Menentukan adawatul jarri dengan tepat المدرسية واألدوات المرافق 

 

24 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Menjawab petanyaan sesuai dengan kata tanya yang disajikan  المدرسية واألدوات المرافق 

 

25 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Menterjemahkan kalimat dengan benar المدرسية واألدوات المرافق 

 

26 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Menterjemahkan kata yang bergaris bawah المدرسية واألدوات المرافق 
 

27 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan bacaan peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar المدرسية واألدوات المرافق 

 



28 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan bacaan peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar المدرسية واألدوات المرافق 

 

29 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan bacaan peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar المدرسية واألدوات المرافق 

 

30 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan bacaan peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar المدرسية واألدوات المرافق 

 

31 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan bacaan peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar المدرسية واألدوات المرافق 

 

32 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan mubtada 

dengan benar 
 المدرسية واألدوات المرافق

 

33 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan na’at 

dengan benar 
 المدرسية واألدوات قالمراف

 



34 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan sebuah gambar,  peserta didik dapat  menentukan nama ruangan 

di lingkungan sekolah dengan benar 
 المدرسية واألدوات المرافق

 

35 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan sebuah gambar,  peserta didik dapat  menentukan nama ruangan 

di lingkungan sekolah dengan benar 
 المدرسية واألدوات المرافق

 

36 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan kalimat-kalimat, peserta didik dapat menentukan kalimat bentuk 
mu’annats dengan benar 

 المدرسية واألدوات المرافق

 

37 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 المدرسية واألدوات المرافق

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan adawatul 

jarr dengan benar 
 المدرسية واألدوات المرافق

 

38 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 األلوان؛

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Siswa dapat melengkapi kalimat bahasa Arab  dengan kata dan ungkapan 
yang tepat. 
 

 األلوان

 

39 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 األلوان؛

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Siswa dapat melengkapi kalimat bahasa Arab  dengan kata dan ungkapan 
yang tepat. 
 

 األلوان

 



40 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 األلوان؛

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan bacaan peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar األلوان 

 

41 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 األلوان؛

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan bacaan peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar األلوان 

 

42 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 األلوان؛

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan bacaan peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar األلوان 

 

43 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 األلوان؛

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan kalimat berbahasa Indonesia, siswa dapat menterjemahkan 
kalimat dengan benar 

 األلوان

 

44 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 األلوان؛

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan kata-kata acak peserta didik dapat menyusun kata- kata tersebut 
menjadi kalimat dengan benar 

 األلوان

 

45 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

: 

 األلوان

 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Disajikan kata-kata acak peserta didik dapat menyusun kata- kata tersebut 
menjadi kalimat dengan benar 

 األلوان

 

 
  



 
KISI-KISI MATERI PAS KELAS 7 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

PENJAS ORKES 
 

No Kompetensi dasar Materi Indikator 

1 

Mempraktikkan keterampilan bermain 
salah satu permainan dan olahraga 
beregu bola besar  serta nilai 
kerjasama, kejujuran, menghargai, 
semangat, dan percaya diri**) 

Bola voli 

Siswa dapat mengetahui dan memahami  teknik dasar dalam 
permainan  bola volley 

  
Siswa dapat mengetahui istilah-istilah pemain yang memiliki tugas 
tertentu  dalam permainan  bola volley 

  
Siswa dapat mengetahui dan memahami  sistim pengitungan dan 
pensekoran (point) dalam permainan  bola volley 

  
Siswa dapat mengetahui dan memahami  peraturan permainan 
sederhana  dalam permainan  bola volley 

  
Siswa dapat mengetahui istilah-istilah pemain yang memiliki tugas 
tertentu  dalam permainan  bola volley 

2 

Mempraktikan teknik dasar salah satu 
permainan dan olahraga bela diri 
pencak silat dengan baik, dan nilai 
kerja sama, toleransi, percaya diri, 
keberanian, menghargai lawan 
bersedia berbagi tempat dan peralatan 
**) 

Pencak silat 
Siswa dapat mengetahui dan memahami fungsi dan manfaat pencak 
silat dalam kehidupan sehari hari 

3 Mempraktikkan keterampilan bermain 
salah satu permainan dan olahraga 
beregu bola besar serta nilai 
kerjasama, kejujuran, menghargai, 
semangat, dan percaya diri**) 

Sepak Bola 
Siswa dapat mengetahui dan memahami berbagai teknik dasar dalam 
permainan sepak bola 

    
  

Siswa dapat mengetahui dan mempraktekan teknik-teknik dasar dalam 
permainan sepak bola 

      
Siswa dapat mengetahui istilah-istilah dalam permainan sepak bola 

      Siswa dapat mengetahui peraturan -peraturan permainan dan 
pertandingan  dalam permainan sepak bola 

      
Siswa dapat mengetahui dan memahami  peraturan permainan 
sederhana  dalam permainan  sepak bola 

    Bola basket 
Siswa dapat mengetahui dan memahami berbagai teknik dasar dalam 
permainan bola basket 

      
Siswa dapat mengetahui istilah atau nama pemain yang bertugas 
menjaga daerah pertahanan  belakang dalam permainan bola basket  

      
Siswa dapat mengetahui sistim pertandingan atau lamanya 
pertandingan dalam  permaianan soft ball 

      
Siswa dapat mengetahui istilah-istilah teknik shooting dalam 
permainan bola basket 

      
Siswa dapat mengetahui dan memahami tujuan dari berbagai teknik 
dasar dalam permainan bola basket 

4 

Mempraktikkan latihan kekuatan, 
kecepatan, daya tahan dan kelentukan 
untuk kebugaran jasmani dalam 
bentuk sederhana  serta nilai 
tanggungjawab, disiplin, dan percaya 
diri**) 

Kebugaran Jasmani 
Siswa dapat mengetahui dan memahami berbagai latihan dan aktivitas 
gerak  dalam meningkatakn kebugaran jasmani 

5 

Mempraktikkan latihan kekuatan, 
kecepatan, daya tahan dan kelentukan 
untuk kebugaran jasmani dalam 
bentuk sederhana  serta nilai 
tanggungjawab, disiplin, dan percaya 
diri**) 

Kebugaran jasmani 
Siswa dapat mengetahui dan memahami bentuk-bentuk latihan 
kebugran jasmani 

6 

Mempraktikkan latihan kekuatan, 
kecepatan, daya tahan dan kelentukan 
untuk kebugaran jasmani dalam 
bentuk sederhana  serta nilai 
tanggungjawab, disiplin, dan percaya 
diri**) 

Macam-macam 
komponen kesegaran 
jasmani 

Siswa dapat  mengetahui berbagai bentuk latihan dan fungsi  latihan 
kebugaran jasmani  dan aplikasinya pada berbagai cabang olahrga  

7 

3.3. Memahami gerak spesifik 
jalan,lari,lompat,dan lempar dlam 
berbagai permainan sederhana dan 
atau tradisional 

Lompat jauh 
Siswa dapat mengetahui dan memaham manfaat  berbagai teknik-
teknik dasar dalam cabang lompat jauh 



8 

3.3. Memahami gerak spesifik 
jalan,lari,lompat,dan lempar dlam 
berbagai permainan sederhana dan 
atau tradisional 

Tolak peluru 
Siswa dapat mengetahui dan memaham pengaruh teknik tolakan  
dengan derajat sudut  tolakan yg ideal dengan prestasi  jauhnya 
tolakan dalam tolak peluru  

9 

3.2. Memahami gerak spesifikdalam 
berbagai permainan bola kecil 
sederhana atau tradisional͓͓ 

Bulu tanglis 
Siswa mengetahui dan memahami posisi tangan dan kaki saat 
melakukan pukulan smash atau service dalam permainan  bulu tangkis 

    
Siswa memahami berbagai macam pukulan dalam permainan bulu 
tangkis 

10 
3.2. Memahami gerak spesifikdalam 
berbagai permainan bola kecil 
sederhana atau tradisional͓͓ 

Soft ball 
Siswa menegerti dan memahami berbagai istilah tugas pemain  dalam 
permainan soft ball 

11 

3.3. Memahami gerak spesifik 
jalan,lari,lompat,dan lempar dlam 
berbagai permainan sederhana dan 
atau tradisional 

Lari sprint (100 m) 
Siswa memahami manfaat berbagai   teknik  dasar dalam olahraga lari 
100 m 

12 

3.3. Memahami gerak spesifik 
jalan,lari,lompat,dan lempar dlam 
berbagai permainan sederhana dan 
atau tradisional 

Lompat jauh 
Siswa memahami manfaat berbagai   teknik  dasar dalam olahraga 
lompat jauh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 7 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

IPS 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK 

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.3Memahami pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 

KI4.Mencoba, mengolah, dan 
menyaji 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 
pandang/teori 

3.1. Memahami konsep ruang (lokasi, 
distribusi, potensi,iklim,bentuk 
muka bumi, geologis, flora dan 
fauna) dan interaksi antarruang di 
Indonesia serta pengaruhnya  
terhadap kehidupan manusia 
dalam aspek ekonomi, sosial, 
budaya, dan pendidikan 

4.1. 4.1.  Menjelaskan konsep ruang (lokasi, 
distribusi, potensi, iklim, bentuk 
muka bumi, geologis, flora dan 
fauna) dan interaksi antarruang 
Indonesia serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan manusia 
Indonesia dalam aspek ekonomi, 
sosial, budaya, dan pendidikan 

Pengertian Ruang dan Interaksi Antar Ruang 

Contoh interaksi antar ruang kesempatan antara 

Bentuk interaksi antarruang 

Letak dan luas Indonesia 

Skala peta 

Unsur peta 

Letak Indonesia 

Letak geografis dalam bisang ekonomi 

Dampak letak geografi Indonesia 

 

Potensi Sumber Daya Alam DanKemaritiman 
Indonesia 

Manfaat sumber daya alam Indonesia 

Siklus hidrologi 

SDA organik 

SDA organik 

Manfaat hutan 

Aktivitas manusia di tepi pantai 

Penduduk 

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin 

Pola persebaran penduduk Indonesia 

Keragaman etnik dan budaya 

Pertumbuhan Penduduk 

Kualitas penduduk Indonesia 

Bentuk muka bumi 

Kondisi iklim Indonesia 

Kondisi geologi Indonesia 

Flora dan fauna 

Persebaran fauna Indonesia 

Kondisi geologi Indonesia 

Jenis tanaman berdasarkan musim 

Interaksi antar ruang 

Perubahan sosial budaya 

Perubahan komposisi penduduk 

Perubahan penggunaan lahan 

 3.2   Mengidentifikasi interaksi sosial 
dalam ruang dan pengaruhnya 
terhadap kehidupan sosial, 
ekonomi, dan budaya dalam nilai 
dan norma, serta kelembagaan 
sosial budaya   

4.2  Menyajikan hasil  
analisis tentang interaksi sosial 
dalam ruang dan pengaruhnya 
terhadap kehidupan sosial, 
ekonomi dan budaya dalam nilai 
dan norma, serta kelembagaan 
sosial budaya 

 

Interaksi sosial 

Interaksi sosial 

Interaksi sosial 

Bentuk interaksi sosial disosiatif 

Faktor pendorong interaksi sosial 

Faktor pendorong interaksi sosial 

Faktor pendorong interaksi sosial 

Bentuk – bentuk interaksi sosial assosiatif 

Bentuk interaksi sosial berdasarkan pelakunya 

Lembaga sosial 

Norma dalam lembaga sosial  

Jenis dan fungsi lembaga keluarga 

Jenis dan fungsi lembaga ekonomi 

Jenis dan fungsi lembaga ekonomi 

Jenis dan fungsi lembaga pendidikan 

Jenis dan fungsi lembaga hukum 
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SENI BUDAYA 
 

MATERI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

Konsep seni rupa Memahami unsur, prinsip, teknik dan 
prosedur menggambar flora, fauna dan 
alam benda dengan berbagai bahan 

Peserta didik mengidentifikasi konsep seni rupa 

Peserta didik mengidentifikasi ragam karya seni rupa 

Ragam jenis seni 
rupa 

Peserta didik mengidentifikasi karya seni rupa menurut aspek 
bentuknya 

Konsep 
menggambar 

Peserta didik mengidentifikasi unsur seni rupa 

Peserta didik mengidentifikasi prinsip seni rupa 

Peserta didik mengidentifikasi unsur seni rupa 

Peserta didik mengidentifikasi prinsip seni rupa 

Prosedur 
menggambar flora 
fauna benda alam 

Peserta didik mengidentifikasi ragam teknik menggambar 

Peserta didik mengidentifikasi prosedur menggambar alam 
benda 

Media (alat dan 
bahan) 
menggambar 
 

Peserta didik mengidentifikasi ragam alat dan media dalam 
menggambar 

Konsep ragam 
hias stilasi dan 
deformasi 
Hikmah 
mempelajari 
asmaul husna 

Memahami prinsip dan prosedur 
menggambar gubahan flora, fauna, dan 
bentuk geometrik menjadi ragam hias 

Peserta didik mengidentifikasi pengertian ragam hias deformasi 
dan stilasi 
 

Corak ragam hias Peserta didik mengidentifikasi ragam corak ragam hias 

Penerapan bentuk 
ragam hias 

Peserta didik mengidentifikasi ragam pola ragam hias menurut 
penyebarannya 

Pola ragam hias Peserta didik mengidentifikasi ragam pola ragam hias 

Ruang, waktu, 
dan tenaga pada 
gerak tari 

Memahami gerak tari berdasarkan unsur 
ruang waktu dan tenaga 

Peserta didik mengidentifikasi pernyataan yang menunjuk pada 
pengertian riya’ 

Peserta didik mengidentifikasi arah gerak yang benar dalam 
pementasan tari 

Peserta didik mengidentifikasi fungsi tempo dalam gerak tari 

Peserta didik mengidentifikasi level atau tingkat kesuliatan dlam 
gerak tari 

Gerak tari 
berdasarkan 
unsur ruang, 
waktu dan tenaga 

Memahami gerak tari  berdasarkan ruang 
waktu dan tenaga sesuai iringan 

Peserta didik mengidentifikasi ragam bentuk penyajian tari 
 

Peserta didik mampu mengindentifikasi ragam tari kelompok dan 
daerah asalnya 

Peserta didik mampu membedakan musik iringan internal dan 
eksternal 

Peserta didik mampummembedakan musik 

Seni Musik Memahami konsep dasar bernyanyi satu 
suara secara berkelompok 

Mengidentifikasi konsep benyanyi secara unisono 

Mengidentifikasi teknik vokal  

Mengidentifikasi teknik pernafasan dalam bernyanyi 

Mengidentifikasi asal lagu daerah 

Mengidentifikasi pencipta lagu nasional 

Memahami dasar bernyanyi dengan dua 
suara atau lebih secara berkelompok 

Mengidentifikasi kelompok alat musik berdasarkan nada 

Mengidentifikasi asal daerah alat musik tradisonal 

Mengetahui media dalam seni musik 

Mengidentifikas funsi alat musik berdasarkan kelompok alat 
musik (ritmis, melodis, harmonis) 



Mengidentifikasi cara bermain alat musik  

Seni Teater Memahami konsep, teknik, dan prosedur 
dasar seni peran untuk pementasan 
fragmen 

Mengidentifikasi teknik dasar dalam acting 

Memahami teknik menyusun naskah 
fragmen 

Mengetahui langkah atau prosedur dalam menulis naskah drama 

Mengidentifikasi stuktur teks dalam drama 

Mengidentifikasi perwatakan dalam drama 
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PPKn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI 

1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan 
Pancasila sebagai dasar negara 

Sejarah pembentukan BPUPKI 

2  Sidang BPUPKI 
 

3  Perumusan dasar negara 
 

4  Sidang BPUPKI 
 

5  Perumusan dasar negara 
 

6 Menganalisis proses perumusan dan penetapan 
Pancasila sebagai dasar negara 

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara 

7 Menganalisis proses perumusan dan penetapan 
Pancasila sebagai dasar negara 

Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan 
Pancasila sebagai   dasar negara 

8 Menganalisis proses perumusan dan penetapan 
Pancasila sebagai dasar negara 

Nilai-nilai Pancasila 

9  
Memahami  norma-norma yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan 
keadilan 

 
Mendeskripsikan hakikat norma.  
 

10 Memahami  norma-norma yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan 
keadilan 

Mendesripsikan  macam-macam norma dalam kehidupan 
bermasyarakat,  
berbangsa, dan bernegara. 
 

11 Memahami  norma-norma yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan 
keadilan 

Menunjukkan perilaku sesuai norma  yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari 
 

12 Memahami  norma-norma yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan 
keadilan 

Menunjukkan pengertian keadilan. 
 

13 Memahami  norma-norma yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan 
keadilan 

Menunjukkan arti penting norma. 
 

14 Memahami  norma-norma yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan 
keadilan 

Menganalisis  pentingnya norma hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

15 Memahami norma-norma yang berlaku dalam 
kehidupan  
bermasyarakat dan bernegara 
 

Norma yang berlaku dalam  
kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
 

16 Memahami norma-norma yang berlaku dalam 
kehidupan  bermasyarakat dan bernegara 

Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan  
bermasyarakat dan bernegara 
 

17 Memahami norma-norma yang berlaku dalam 
kehidupan  
bermasyarakat dan bernegara 
 

Negara Indonesia negra hukum 

18 Memahami  keberagaman suku, agama, ras, dan 
antargolongan  
 

Memahami  keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan  
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BAHASA JAWA 
 

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 

1. 

Memahami struktur teks, unsur 
kebahasaan, dan pesan moral 
dari teks lisan dan tulis yang 
berupa fiksi ( 
wayang/cerpen/cerita 
rakyat/topeng dhalang) 

Teks  tanggapan 
dheskriptif 

Disajikan ciri-ciriteks tanggapan dheskriptif, siswa 
memilihyang bukan termasuk 
ciritekstanggapansecarabenar 

Disajikan struktur teks tanggapan dheskriptif ,siswa 
mengurutkan perangan struktur 

Disajikan sebuah paragraf teks tanggapan dheskriptif, 
siswa memilih  jenis struktur teks  

Disajikan sebuah paragraf  teks tanggapan dheskriptif , 
siswa memilih perangan struktur  teks dari bacaantersebut 

Disajikan sebuah kalimat, siswa memilih jenis katayang 
terdapatdalamkalimattersebut. 

Unggah ungguh basa 

Disajikan beberapa kalimat , siswa menentukan jenis kata 
yang terdapat dalam kalimat tersebut. 

Disajikan sebuahketerangan, siswa memilih jenis bahasa. 

Disajikan beberapa kalimat, siswa memilih kalimat yang 
menggunakan basa ngoko lugusecarabenar 

Teks tanggapan 
dheskriptif 

Disajikan sebuah kalimat, siswa menyalin kalimat yang 
menggunakan basa ngoko alussecarabenar 

Disajikan beberapakalimat, siswa memilih kalimat yang 
menggunakan basa ngoko alus secara benar. 

Disajikan sebuah paragraf, siswa menentukan jenis 
struktur teks yang sesuai. 

Disajikan sebuahkalimat, siswa menentukan jenis 
keterangan dari kalimat tersebut. 

Memahami struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari teks 
lisan dan tulis untuk 
menceritakan pengalaman 
pribadi, profil tokoh , kegiatan, 
atau peristiwa 

Teks profil tokoh 

Disajikan sebuah keterangan, siswa menentukan contoh 
kata sambung  

Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat mengartikan kata 
sulit dari paragraf tersebut. 

Disajikan sebuah kalimat, siswa menentukan jenis 
tembung 

Ater-ater anuswara 

Disajikan beberapafrase, siswa menentukanstruktur teks 
profil tokoh. 

Disajikan sebuah keterangan, siswa menentukanyang 
bukan isi penutup 

Disajikan beberapafrase,  siswa menentukan struktur teks 
yang tepat. 

Disajikan sebuah keterangan, siswa menentukanjenis 
imbuhan 

Disajikan sebuahketerangan, siswa dapat memilih kalimat 
yang menggunakan  ater-ater anuswara. 

Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan judul 
narasi. 

Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat memilih siapa 
yang ikut perang. 

Swara vokal jejeg miring 

Disajikan beberapa kata, siswa memilih urutan struktur 
teks narasi. 

Disajikan sebuahparagraf,  siswa memilih makna kalimat 

Disajikan sebuah paragraf,  siswa menunjukkan jenis 
struktur teks narasi 

 
 
 
 
Memahami struktur teks, unsur 
kebahasaan, dan pesan moral 
dari teks lisan dan tulis yang 
berupa fiksi  (wayang/ 

cerkak/folklor/ topѐng ḍhâlâng). 

 
Unggahungguhbasa 

Disajikan sebuah paragraf, siswa menentukan jenis 
strukturtekssecarabenar 

Disajikan sebuah kalimat,siswa menentukan jenis bahasa  

Disajikan keterangan,siswa menentukan jenise kata. 

Disajikan keterangan,siswa menentukan namastruktur 
teks narasi. 

Disajikan sebuah kalimat, siswa menentukan jenis struktur 
teks narasi. 

 
Unggah-ungguh basa 

Disajikan sebuahketerangan, siswa menentukankata basa 
rinengga. 

Disajikan sebuahkalimat,  siswa menentukanjenis kata 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disajikan sebuahparagraf,  siswa menentukan kalimat 
yang menggunakan unggah-ungguhbasadengantepat  

Disajikan sebuahparagraf, siswa mengartikan kata sulit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memahami struktur teks, unsur 
kebahasaan, dan pesan moral 
tembang kreasi secara lisan dan 
tulis 

 
Purwakanthii 

Disajikan sebuahtembang,  siswa menentukan jenis 
tembang 

Disajikan sebuahtembang, siswa menjelaskanjenis 
tembang yang dimaksud. 

Disajikan sebuahtembang, siswa menyebutkan 
pengarang lagu. 

Disajikan sebuah tembang, siswa menetukan tema 
tembang 

Disajikan sebuahtembang, siswa menunjukan 
purwakanthi guru swara 

Disajikan cuplikan tembang,  siswa mengartikan kata  

Tembang kreasi anyar Disajikan sebuah tekstembang, siswa menentukan jenis  
tembang 

 
Purwakanthi 

Disajikan sebuahcuplikan tembang, siswa menentukan 
purwakanthi  

Disajikan keterangan, siswa memilih yang tidak termasuk 
purwakanthi 

Disajikan kalimat,  siswa mengartikan kata   

 
 
 

Unggah ungguh basa 

Disajikan sebuahkalimat, siswa menunjukan penataan 
kata/rakitane tembung 

Disajikan sebuahkalimat, siswa menunjukan penataan 
kata 

Disajikan sebuahkalimat, siswa menunjukkan penataan 
kata 

Disajikan sebuahkalimat, siswa menentukanjenis kalimat 

Disajikan sebuahkalimat, siswa menentukan perubahan 
kalimat 

Disajikan sebuahkalimat, siswa menentukan kalimat 
jawaban  
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PRAKARYA 
 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kerajinan 

 3.1 Memahami pengetahuan tentang 
jenis, sifat, karakter dan teknik 
pengolahan   serat dan tekstil 

Jenis-jenis serat alam dan 
ciri-cirinya 

Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis serat alam 
dan ciri-cirinya 

Pengolahan serat alam Peserta didik dapat menjelaskan prosedur 
pengolahan serat alam 

Proses terbentuknya textil Peserta didik dapat menjelaskan prosedur 
terbentuknya textil 

 3. 2 Memahami pengetahuan tentang 
prinsip perancangan, pembuatan dan 
penyajian produk kerajinan dari 
bahan serat dan tekstil yang kreatif 
dan inovatif. 
 

Syarat/prinsip membuat 
benda kerajinan  

Peserta didik dapat menyebut kan dan menjelaskan 
prinsip-prinsip membuat benda kerajinan 

Ragam jenis teknik membuat 
kerajinan serat/textil 

Peserta didik dapat mengidentifikasi dan 
menjelaskan ragam jenis teknik kerajinan serat/textil 

Prosedur membuat 
rancangan benda kerajinan 

Peserta didik dapat menjelaskan prosedur membuat 
rancangan benda kerajinan 

Prosedur membuat benda 
kerajinan jahit aplikasi 

Peserta didik dapat menjelaskan prosedur membuat 
benda kerajinan jahit aplikasi 

Prosedur membuat benda 
kerajinan jahit aplikasi 

Peserta didik dapat menjelaskan prosedur membuat 
benda kerajinan tapestri 

Fungsi kemasan Peserta didik dapat menjelaskan fungsi kemasan 
benda kerajinan 

Rekayasa 

 Memahami jenis-jenis dan fungsi 
teknologi konstruksi. 

Jenis-jenis teknologi Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis teknologi. 

Teknologi Konstruksi Peserta didik dapat menentukan batasan dalam 
kegiatan proyek. 

Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri bangunan 
sipil. 

Peserta didik dapat memilih bahan-bahan yang dapat 
dimanfaatkan untuk konstruksi modern. 

Fungsi Teknologi Konstruksi Peserta didik dapat menyebutkan contoh teknologi 
konstruksi sesuai fungsinya. 

Peserta didik dapat menentukan fungsi dari 
bangunan konstruksi. 

Produk Konstruksi Miniatur 
Rumah 

Peserta didik dapat menentukan langkah-langkah 
pembuatan miniatur rumah dari karton. 

Pengolahan 
 

 Pengolahan bahan pangan buah 
segar menjadi makanan dan minuman 

Pengertian buah segar Peserta didik dapat menjelaskan tentang pengolahan 
buah segar menjadi makanan atau minuman. 

Karakteristik buah-buahan Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik buah-
buahan.  

Kandungan dan manfaat 
buah-buahan 

Peserta didik dapat menjelaskan manfaat dan 
kandungan pada buah-buahan. 

Teknik pengolahan pangan Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam 
pengolahan bahan pangan 

Peserta didik dapat menyebutkan teknik pengolahan 
makanan dalam cairan yang sudah mendidih 

Teknik pengolahan pangan 
lainnya 

Peserta didik dapat menjelaskan tentang pembuatan 
bahan makanan menjadi halus dengan bantuan alat 

Pembuatan pengolahan 
bahan pangan buah segar 
menjadi makanan dan 
minuman 

Peserta didik dapat menjelaskan tahapan dalam 
pengolahan bahan pangan buah segar menjadi 
makanan dan minuman 

Penyajian dan pengemasan Peserta didik dapat menyebutkan kriteria dalam 
memilih wadah penyajian/pengemasan 

Budidaya 
 

 Memahami komoditas tanaman 
sayuran yang dapat dikembangkan 
sesuai kebutuhan wilayah setempat. 

Tanaman Sayur Peserta didik dapat menyebutkan karakteristik 
tanaman sayuran. 



 Memahami tahapan budidaya 
tanaman sayuran.  
 

Ragam Jenis Cara Bertanam 
Sayuran 

Peserta didik dapat menjelaskan teknik bertanam 
sayuran. 

  Prosedur Budidaya 
Tanaman Sayuran 

Peserta didik dapat memahami proses tahapan 
budidaya tanaman sayur dari awal hingga akhir. 

 

 
 
 


