
KISI-KISI MATERI PAS KELAS 8 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

BAHASA INDONESIA 
 

NO Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 3.1 
Mengidentifikasi unsur-unsur 
teks berita (membanggakan dan 
memotivasi) yang dibaca dan 
didengar. 

Informasi tersurat 
teks berita 

Disajikan teks berita, peserta didik mampu  menentukan 
informasi tersurat dalam teks berita. 

2 3.1 
Mengidentifikasi unsur-unsur 
teks berita (membanggakan dan 
memotivasi) yang dibaca dan 
didengar. 

Pola penyajian teks 
berita 

Disajikan  dua teks berita, peserta didik mampu menentukan 
perbedaan penyajian dua teks berita 

3 3.2   
Menelaah struktur dan  
kebahasaan teks berita 
(membanggakan dan 
memotivasi) yang dibaca dan 
didengar. 

Struktur teks berita Disajikan  kutipan teks, peserta didik dapat menentukan 
bagian/ struktur teks  berita 

4 3.2   
Menelaah struktur dan  
kebahasaan teks berita 
(membanggakan dan 
memotivasi) yang dibaca dan 
didengar. 

Aspek kebahasaan  
(konjungsi) 

Disajikan paragraf rumpang, peserta didik dapat menentukan 
konjungsi yang tepat 

5 3.2   
Menelaah struktur dan  
kebahasaan teks berita 
(membanggakan dan 
memotivasi) yang dibaca dan 
didengar. 

Aspek kebahasaan: 
istilah baku 

Disajikan paragraf rumpang, peserta didik melengkapinya 

dengan istilah baku 

6 3.2   
Menelaah struktur dan  
kebahasaan teks berita 
(membanggakan dan 
memotivasi) yang dibaca dan 
didengar. 

Aspek Kebahasaan: 
Keterangan waktu 
dalam teks berita 

Disajikan beberapa kalimat, peserta didik menentukan 
kalimat yang mengandung keterangan waktu 

7 4.1   
Menyimpulkan isi berita 
(membanggakan dan 
memotivasi) yang dibaca atau 
didengar 

Simpulan teks 
berita 

Disajikan  sebuah paragraf, peserta didik mampu menyusun 
simpulan teks  berita 

8 4.1   
Meringkas/ menyimpulkan isi 
berita (membanggakan dan 
memotivasi) yang dibaca atau 
didengar 

Meringkas teks 
berita 

Disajikan  dua paragraf, peserta didik mampu   menyusun 
ringkasan teks berita 

9 4.2    
Menyajikan data, informasi 
dalam bentuk berita secara lisan 
dan tulis dengan memperhatikan 
struktur, kebahasaan atau aspek 
lisan 

Menyusun teks 
berita 

Disajikan  deretan kalimat, peserta didik mampu menentukan 
urutan kalimat yang tepat  

10 4.2    
Menyajikan data, informasi 
dalam bentuk berita secara lisan 
dan tulis dengan memperhatikan 
struktur, kebahasaan atau aspek 
lisan 

Penjedaan dalam 
membaca teks 
berita 

Disajikan kutipan teks berita, peserta didik mampu membaca 
dengan pola penjedaan yang tepat. 

11 4.2    
Menyajikan data, informasi 
dalam bentuk berita secara lisan 
dan tulis dengan memperhati-
kan struktur, kebahasaan atau 
aspek lisan 

Menulis kalimat 
langsung 

Disajikan kalimat tidak langsung, peserta didik mampu 
mengubahnya menjadi kalimat langsung 



12 3.3  
Mengidentifikasi informasi teks 
iklan, 
slogan, atau posterdari berbagai 
sumber yang dibaca dan 
didengar. 

Fungsi slogan. Disajikan ilustrasi slogan, peserta didik dapat menjelaskan 
fungsi slogan 

13 3.3  
Mengidentifikasi informasi teks 
iklan 
slogan, atau poster dari berbagai 
sumber yang dibaca dan 
didengar. 

Pengertian dan 
fungsi iklan 

Disajikan ilustrasi iklan. peserta didik dapat menjelaskan 
pengertian dan fungsi iklan. 

14 3.3  
Mengidentifikasi informasi teks 
iklan 
slogan, atau poster dari berbagai 
sumber yang dibaca dan 
didengar. 

Pengertian dan 
fungsi poster. 

Disajikan ilustrasi poster, peserta didik dapat menjelaskan 
fungsi poster. 

15 3.3  
Mengidentifikasi informasi teks 
iklan 
slogan, atau poster dari berbagai 
sumber yang dibaca dan 
didengar. 

Deskripsi isi  iklan. Disajikan iklan, peserta didik dapat mengidentifikasi isi iklan. 

16 4.3  
Menyimpulkan isi iklan, slogan, 
atau poster (membanggakan 
dan memotivasi) dari berbagai 
sumber 

Simpulan slogan Disajikan slogan, peserta didik dapat membuat simpulan  

17 3.4 
Menelaah pola penyajian dan 
kebahasaan teks iklan, slogan, 
atau poster (yang membuat 
bangga dan memotivasi) dari 
berbagai sumber yang dibaca 
dan didengar. 

Jenis-jenis poster Disajikan ilustrasi. peserta didik dapat menentukan jenis 
penyajian poster 

18 3.4 
Menelaah pola penyajian dan 
kebahasaan teks iklan, slogan, 
atau poster (yang membuat 
bangga dan memotivasi) dari 
berbagai sumber yang dibaca 
dan didengar. 

Opini dalam poster Disajikan poster, peserta didik dapat menentukan opini. 

19 3.4 
Menelaah pola penyajian dan 
kebahasaan teks iklan, slogan, 
atau poster (yang membuat 
bangga dan memotivasi) dari 
berbagai sumber yang dibaca 
dan didengar. 

Kalimat fakta Disaikan teks iklan, peserta didik dapat menentukan kalimat 
fakta. 

20 3.4 
Menelaah pola penyajian dan 
kebahasaan teks iklan, slogan, 
atau poster (yang membuat 
bangga dan memotivasi) dari 
berbagai sumber yang dibaca 
dan didengar. 

Maksud poster Disajikan poster, peserta didik dapat mengidentifikasi 
maksud poster 

21 3.5  
Mengidentifikasi informasi teks 
eksposisi berupa artikel ilmiah 
popular dari koran/majalah yang 
didengar dan dibaca 

Fungsi teks 
eksposisi 

Disajikan teks, peserta didik dapat menentukan fungsi teks 
eksposisi. 

22 3.5  
Mengidentifikasi informasi teks 
eksposisi berupa artikel ilmiah 
popular dari koran/majalah yang 
didengar dan dibaca 

Fungsi teks 
eksposisi 

Disajikan teks, peserta didik dapat menentukan fungsi teks 
eksposisi. 

23 3.5  Informasi pokok 
dalam teks 

Disajikan kutipan teks eksposisi, peserta didik dapat 
mendeskripsikan pernyataan yang sesuai. 



Mengidentifikasi informasi teks 
eksposisi berupa artikel ilmiah 
popular dari koran/majalah yang 
didengar dan dibaca 

24 3.6   
Menelaah isi dan struktur teks 
eksposisi (berpa artikel ilmiah 
popular dari koran/majalah) yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

Makna kata dalam 
teks eksposisi. 

Disajikan kutipan teks eksposisi, peserta didik dapat 
menyebutkan makna kata. 

25 3.6   
Menelaah isi dan struktur teks 
eksposisi (berpa artikel ilmiah 
popular dari koran/majalah) yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

Struktur teks 
eksposisi 

Disajikan teks, peserta didik dapat menyebutkan 
bagian/struktur teks eksposisi. 

26 3.6   
Menelaah isi, struktur dan 
kebahasaan   teks eksposisi 
(berpa artikel ilmiah popular dari 
koran/majalah) yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

Karakteristik 
konotatif dan 
denotatif 

Disajikan kalimat pernyataan, peserta didik dapat 
menentukan makna frase. 

27 3.6   
Menelaah isi dan struktur teks 
eksposisi (berpa artikel ilmiah 
popular dari koran/majalah) yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

Struktur teks 
eksposisi. 

Disajikan kutipan teks eksposisi, peserta didik  dapat 
menunjukkan bagian struktur teks eksposisi 

28 3.6   
Menelaah isi dan struktur teks 
eksposisi (berpa artikel ilmiah 
popular dari koran/majalah) yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

Kebahasaan : kata 
baku-tidak baku 

Disajikan teks, peserta didik dapat menunjukkan kata tidak 
baku dalam teks. 

29 4.5  
Menyimpulkan teks eksposisi 
(artikel ilmiah popular dari koran 
dan majalah) yang 
diperdengarkan dan dibaca. 

Menyimpulkan teks 
eksposisi 

Disajikan kutipan teks, peserta didik dapat menyimpulkan isi 
teks. 

30 4.6 
Menyajikan gagasan, pendapat 
ke dalam bentuk teks eksposisi 
berupa artikel ilmiah popular 
(lingkungan hidup, kondisi sosial, 
dan/atau keragaman budaya, dll) 
secara lisan dan tertulis dengan 
memperhatikan struktur, unsur 
kebahasaan, aspek lisan. 

Menyunting kalimat Disajikan kutipan teks eksposisi, peserta didik dapat 
menyunting kalimat dalam teks eksposisi.  

31 3.7   
Mengidentifikasi unsur-unsur 
pembangun teks puisi yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

Unsur intrinsik puisi Disajikan teks puisi, peserta didik dapat menentukan unsur 
intrinsik puisi.  

32 3.7   
Mengidentifikasi unsur-unsur 
pembangun teks puisi yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

Tema Disajikan dua kutipan puisi, peserta didik mampu 
menunjukkan perbedaan tema puisi. 

33 3.7   
Mengidentifikasi unsur-unsur 
pembangun teks puisi yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

Unsur intrinsik 
(Amanat puisi) 

Disajikan kutipan puisi, peserta didik mampu menentukan 
amanat puisi 

34 4.7   
Menyimpulkan unsur-unsur 
pembangun dan makna teks 
puisi yang diperdengarkan dan 
dibaca 

Isi/Maksud larik Disajikan kutipan puisi, peserta didik mampu menyimpulkan 
maksud larik puisi 

35 4.7   
Menyimpulkan unsur-unsur 
pembangun dan makna teks 
puisi yang diperdengarkan dan 
dibaca 

Isi/Maksud larik Disajikan kutipan puisi, peserta didik mampu menyimpulkan 
maksud larik puisi 

36 3.8   
Menelaah unsur-unsur 
pembangun teks puisi 

Gaya bahasa/ 
majas 

Disajikan beberapa lirik puisi, peserta didik dapat 
menentukan larik bermajas dalam puisi. 



(perjuangan, lingkungan hidup, 
kondisi sosial, dll) yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

37 3.8   
Menelaah unsur-unsur 
pembangun teks puisi 
(perjuangan, lingkungan hidup, 
kondisi sosial, dll) yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

Suasana dalam 
puisi 

Disajikan penggalan puisi, peserta didik mampu menentukan 
suasana dalam puisi 

38 3.8   
Menelaah unsur-unsur 
pembangun teks puisi 
(perjuangan, lingkungan hidup, 
kondisi sosial, dll) yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

Citraan puisi Disajikan kutipan puisi, peserta didik mampu menentukan 
citraan dalam puisi. 

39 4.8 
Menyajikan gagasan, 
perasaan, pendapat dalam 
bentuk teks puisi  secara 
tulis/ lisan dengan 

Majas Disajikan puisi rumpang, peserta didik mampu melengkapi 
puisi dengan gaya bahasa/majas yang tepat 

40 4.8   
Menyajikan gagasan, perasaan, 
pendapat dalam bentuk teks 
puisi secara tulis atau lisan 
dengan memperhatikan unsur-
unsur pembangun teks puisi. 

Menyajikan puisi Disajikan ilustrasi, peserta didik mampu menyusun bait puisi 
yang sesuai ilustrasi 

41 3.9 
Mengidentifikasi informasi dari 
teks eksplanasi berupa paparan 
kejadian suatu fenomena  alam 
yang diperdengarkan atau 
dibaca dengan memperhatikan 
struktur, unsur kebahasaan, dan 
isi secara tertulis 

Informasi dalam 
teks 

Disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menentukan 
informasi yang tepat berdasarkan teks. 

42 3.9 
Mengidentifikasi informasi dari 
teks eksplanasi berupa paparan 
kejadian suatu fenomena  alam 
yang diperdengarkan atau 
dibaca dengan memperhatikan 
struktur, unsur kebahasaan, dan 
isi secara tertulis 

Struktur teks 
eksplanasi 

Disajikan penggalan teks, peserta didik mampu menentukan 
struktur teks. 

43 3.9 
Mengidentifikasi informasi dari 
teks eksplanasi berupa paparan 
kejadian suatu fenomena  alam 
yang diperdengarkan atau 
dibaca dengan memperhatikan 
struktur, unsur kebahasaan, dan 
isi secara tertulis 

Kalimat sumbang Disajikan kutipan teks, peserta didik dapat menunjukkan 
kalimat tidak padu dalam paragraf 

44 3.9 
Mengidentifikasi informasi dari 
teks eksplanasi berupa paparan 
kejadian suatu fenomena  alam 
yang diperdengarkan atau 
dibaca dengan memperhatikan 
struktur, unsur kebahasaan, dan 
isi secara tertulis 

Kebahasaan 
Konjungsi 
antarkalimat yang 
sesuai 

Disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menentukan 
konjungsi antarkalimat yang sesuai 

45 3.9 
Mengidentifikasi informasi dari 
teks eksplanasi berupa paparan 
kejadian suatu fenomena  alam 
yang diperdengarkan atau 
dibaca dengan memperhatikan 
struktur, unsur kebahasaan, dan 
isi secara tertulis 

Konjungsi sebab 
akibat 

Disajikan kutipan teks eksplanasi, peserta didik mampu 
menentukan konjungsi penanda sebab akibat. 



46 3.9 
Mengidentifikasi informasi dari 
teks eksplanasi berupa paparan 
kejadian suatu fenomena  alam 
yang diperdengarkan atau 
dibaca dengan memperhatikan 
struktur, unsur kebahasaan, dan 
isi secara tertulis 

Karakteristik 
informasi dalam 
teks eksplanasi 

Disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menjelaskan 
karakteristik informasi dalam teks eksplanasi. 

47 3.10  
Menelaah teks eksplanasi 
berupa paparan kejadian suatu 
fenomena alam yang 
diperdengarkan atau dibaca. 

Gagasan utama Disajikan kutipan teks ekplanasi, peserta didik mampu 
menentukan gagasan utama paragraf. 

48 4.9 
Meringkas isi teks eksplanasi 
yang berupa proses terjadinya 
suatu fenomena dari beragam 
sumber yang didengar atau 
dibaca. 

Ringkasan Disajikan dua paragraf teks ekplanasi, peserta didik dapat 
menyusun ringkasan teks 

49 4.10 
Menyajikan informasi, data 
dalam bentuk teks eksplanasi 
proses terjadinya suatu 
fenomena secara lisan dan tulis 
dengan memperhatikan struktur, 
unsur kebahasaan, atau aspek 
lisan. 

Menyusun teks 
eksplanasi 

Disajikan  deretan  kalimat, peserta didik mampu 
menentukan urutan kalimat yang tepat dalam teks eksplanasi 

50 4.10 
Menyajikan informasi, data 
dalam bentuk teks eksplanasi 
proses terjadinya suatu 
fenomena secara lisan dan tulis 
dengan memperhatikan struktur, 
unsur kebahasaan, atau aspek 
lisan. 

Menyunting kalimat Disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menyunting 
kalimat tidak efektif dalam teks. 

 

 

 

 

  



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 8 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
FIQIH 

 
NO KompetensiDasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

1 Memahami ketentuan sujud syukur 
 

Sujud Syukur 1. Pengetian sujud syukur secara bahasa dan istilah 
2. Hukum sujud syukur 
3. Dalil sujud syukur 
4. Syarat sujud syukur 
5. Rukun sujud syukur 
6. Bacaan sujud syukur 

2 Memahami ketentuan sujud Tilawah 
 

Sujud Tilawah 1. Pengetian sujud tilawah 
2. Dali sujud tilawah 
3. syarat sujud tilawah 
4. ayat-ayat sajadah 
5. Tatacara sujud tilawah 
6. Bacaan sujud tilawah 
7. Perbedaan sujud syukur dan tilawah 

3 Menganalisis ketentuan puasa 
 

Puasa 1. Pengertian puasa 
2. Dalil puasa 
3. Syarat wajib puasa 
4. Rukun puasa 
5. Sunnah puasa 
6. Makruh puasa 
7. Hikmah puasa 
8. Menentukan awal dan akhir ramadhan 
9. Orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa  
10. Puasa wajib 
11. Puasa sunah 
12. Puasa makruh 
13. Puasa Haram 

4 Menganalisis ketentuan zakat 
 

Zakat fitah dan maal 1. Pengertian zakat fitrah 
2. Syarat dan rukun zakat fitrah 
3. Ukuran zakat fitrah 
4. Waktu mengeluarkan zakat fitrah 
5. Zakat emas dan perak 
6. Nisab binatang ternak 
7. Kadar pertanian 
8. Zakat 
9. Mustahiq zakat 
10. Hikmah zakat 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 8 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

BAHASA INGGRIS 
 

No Materi Lingkup Materi Level 
Kognitif 

Indikator 

1 Dialog tentang 
checking 
understanding 

Fungsi sosial: 
Mengidentifikasi 
konteks penggunaan 
tempat 
 
 

L1 Disajikan sebuah teks berbentuk dialog 
tentang checking understanding, peserta 
didik mengidentifikasi konteks 
penggunaan tempat dengan tepat 

2 Dialog tentang 
checking 
understanding 

Struktur teks 
mengidentifikasi 
referensi makna 
 

L1 Disajikan sebuah teks berbentuk dialog 
tentang checking understanding, peserta 
didik mengidentifikasi referensi makna 
dengan tepat 

3 Dialog tentang 
asking opinion 

Struktur teks 
menyimpulkan 
rincian deskripsi 
  

L3 Disajikan sebuah teks berbentuk dialog 
tentang asking opinion, peserta didik 
menyimpulkan rincian deskripsi dengan 
benar 

4 Dialog tentang 
complimenting 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi 
referensi makna  

L1 Disajikan sebuah teks berbentuk dialog 
tentang complimenting, peserta didik 
mengidentifikasi referensi makna dengan 
benar 

5 Dialog tentang 
asking opinion 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi 
persamaan kata   

L1 Disajikan sebuah teks berbentuk dialog 
tentang asking opinion, peserta didik 
mengidentifikasi persamaan kata dengan 
benar 

6 Dialog tentang 
complimenting 

Fungsi sosial 
mengidentifikasi 
tujuan  

L1 Disajikan sebuah teks berupa dialog, 
peserta didik mengidentifikasi tujuan 
dengan tepat 

7 Dialog tentang 
getting attention 

Struktur teks 
mengidentifikasi 
rincian unsur teks 

L1 Disajikan sebuah teks berupa dialog 
rumpang, peserta didik mengidentifikasi 
rincian unsur teks untuk melengkapi dialog 
rumpang tersebut dengan tepat 
 

8 Dialog tentang 
getting attention 

Fungsi sosial 
mengidentifikasi 
tujuan 

L1 Disajikan teks berupa dialog, peserta didik 
mengidentifikasi referensi makna kalimat 
yang di tebalkan dengan tepat. 

9 Dialog tentang 
asking for opinion 

Struktur teks  
mengidentifikasi 
rincian unsur teks 

L1 Disajikan teks berupa dialog rumpang, 
peserta didik mengidentifikasi rincian 
unsur teks dengan tepat. 

10 Kalimat tentang 
ability 

Unsur kebahasaan 
menjelaskan 
modal verb 

L2 Disajikan kalimat rumpang tentang ability, 
peserta didik menjelaskan modal verb 
dengan tepat. 
 

11 Kalimat tentang 
ability 

Fungsi sosial 
mengidentifikasi 
topik 

L1 Disajikan teks berupa dialog, peserta didik 
mengidentifikasi topik dengan tepat 

12 Kalimat tentang 
willingness 

Unsur kebahasaan 
menjelaskan modal 
verb 

L2 Disajikan kalimat rumpang tentang 
willingness, peserta didik menjelaskan 
modal verb dengan tepat. 
 

13 Dialog tentang 
suggestion 

Struktur teks 
menyimpulkan 
rincian unsur teks 

L3 Disajikan teks berupa dialog tentang 
suggestion, peserta didik mengidentifikasi 
rincian unsur teks untuk melengkapi dialog 
rumpang dengan tepat. 
 

14 Kalimat tentang 
obligation 

Unsur kebahasaan 
menjelaskan modal 

L2 Disajikan kalimat rumpang tentang 
obligation, peserta didik menjelaskan 
modal dengan tepat. 

 

15 Kalimat tentang 
suggestion 

Unsur kebahasaan 
menjelaskan verb 

L2 Disajikan kalimat rumpang tentang 
suggestion, peserta didik menjelaskan 
verb dengan tepat 

 



16 Kalimat tentang 
suggestion 

Unsur kebahasaan 
menjelaskan verb 

L2 Disajikan kalimat rumpang tentang 
suggestion, peserta didik menjelaskan 
verb dengan tepat. 

 

17 Kalimat tentang 
obligation 

Unsur kebahasaan 
menjelaskan verb  

L2 Disajikan kalimat rumpang tentang 
obligation, peserta didik menjelaskan verb 
dengan tepat 

 

18 Kalimat tentang 
ability 

Unsur kebahasaan 
menjelaskan  verb 

L2 Disajikan kalimat rumpang tentang ability, 
peserta didik menjelaskan verb dengan 
tepat 

 

19 Kalimat tentang 
willingness 

Struktur teks 
menyimpulkan 
rincian deskripsi 

L3 Disajikan beberapa ungkapan, peserta 
didik menyimpulkan rincian deskripsi 
dengan tepat. 

20 kalimat tentang 
willingness 

Fungsi sosial 
mengidentifikasi 
topik 

L2 Disajikan kalimat rumpang tentang 
willingness, peserta didik mengidentifikasi 
topik dengan tepat. 

 

21 Simbol tentang 
obligation 

Fungsi sosial 
menjelaskan maksud 

L2 Disajikan simbol, peserta didik 
menjelaskan maksud dengan tepat 

22 Dialog tentang 
instruction 

Struktur teks 
mengidentifikasi 
rincian unsur teks 

L1 Disajikan teks berupa dialog rumpang, 
peserta didik mengidentifikasi rincian 
unsur teks dengan tepat 

23 Kalimat tentang 
instruction 

Unsur kebahasaan  
Menjelaskan verb 

L2 Disajikan teks berupa kalimat rumpang, 
peserta didik menjelaskan verb dengan 
tepat. 
 

24 Dialog tentang  
asking for 
permission 

Fungsi sosial 
mengidentifikasi 
tujuan 

L1 Disajikan teks berupa dialog, peserta didik 
mengidentifikasi tujuan dengan tepat 
 

25 Dialog tentang 
inviting 

Fungsi sosial 
mengidentifikasi 
tujuan 

L1 Disajikan teks berupa dialog, peserta didik 
mengidentifikasi tujuan dengan tepat 
 

26 Dialog tentang 
inviting  

Struktur teks 
mengidentifikasirinci
an unsur teks 

L1 Disajikan teks berupa dialog rumpang, 
peserta didik mengidentifikasi rincian 
unsur teks dengan tepat  

 

27 Dialog tentang 
asking for 
permission 

Struktur teks 
mengidentifikasi 
rincian unsur teks 

L1 Disajikan teks berupa dialog rumpang, 
peserta didik mengidentifikasi rincian 
unsur teks dengan tepat. 
 
 

28 Dialog tentang 
inviting 

Struktur teks 
menjelaskan rincian 
deskripsi 

L2 Disajikan teks berupa dialog, peserta didik 
menjelaskan rincian deskripsi dengan 
tepat. 

29 Greeting card Fungsi Sosial 
mengidentifikasi 
tujuan 

L1 Disajikan teks greeting card, peserta didik 
mengidentifikasi tujuan dengan tepat. 

30 Greeting card Struktur teks  
mengidentifikasirinci
an deskripsi 

L1 Disajikan teks greeting card, peserta didik 
mengidentifikasi rincian deskripsi dengan 
tepat 

31 
 

Greeting card Unsur kebahasaan 
menjelaskan 
referensi gramatika 

L2 Disajikan teks berupa greeting card, 
peserta didik menjelaskan informasi 
gramatika dengan tepat. 

32 Greeting card Fungsi Sosial 
mengidentifikasi 
tujuan 

L3 Disajikan teks berupa greeting card, 
peserta didik mengidentifikasi tujuan 
dengan tepat. 

33 Greeting card Fungsi Sosial 
mengidentifikasi 
rincian deskripsi 

L3 Disajikan teks greeting card, peserta didik 
mengidentifikasi rincian deskripsi dengan 
tepat.  

34 Greeting card Unsur kebahasaan 
mengidentifikasirefer
ensi makna 

L1 Disajikan teks greeting card, peserta didik 
mengidentifikasi referensi makna dengan 
tepat 

35 Greeting card Fungsi sosial 
mengidentifikasi 
tujuan 

L1 Disajikan teks greeting card, peserta didik 
mengidentifikasi tujuan dengan tepat 



36 Greeting card Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi 
persamaan kata 

L1 Disajikan teks greeting card, peserta didik 
mengidentifikasi persamaan kata yang 
digaris bawahi dengan tepat. 

37 Kalimat tentang 
simple present 
tense 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi verb 

L1 Disajikan kalimat rumpang tentang simple 
present tense, peserta didik 
mengidentifikasi verb yang tepat untuk 
melengkapi kalimat rumpang tersebut. 

38 Kalimat tentang 
simple present 
tense 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi verb 

L1 Disajikan kalimat rumpang tentang simple 
present tense, peserta didik 
mengidentifikasi verb dengan tepat untuk 
melengkapi kalimat rumpang tersebut. 

39 Kalimat tentang 
simple present 
tense 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi verb 

L1 Disajikan kalimat rumpang tentang simple 
present tense, peserta didik 
mengidentifikasi verb dengan tepat untuk 
melengkapi kalimat rumpang tersebut. 

40 Dialog tentang 
simple present 
tense 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi verb 

L1 Disajikan teks brupa dialog rumpang, 
peserta didik mengidentifikasi verb untuk 
melengkapi dialog rumpang dengan tepat 

41 Dialog tentang 
simple present 
tense 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi verb 

L1 Disajikan teks berupa dialog rumpang 
tentang simple present tense, peserta 
didik mengidentifikasi tense dengan tepat 
untuk melengkapi dialog rumpang 
tersebut. 

42 Paragraph tentang 
simple present 
tense 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi verb 

L1 Disajikan teks berupa paragraf rumpang, 
peserta didik mengidentifikasi tense 
dengan tepat untuk melengkapi paragraf 
rumpang tersebut. 

 

43 Paragraph tentang 
simple present 
tense 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi verb 

L1 Disajikan teks berupa paragraf rumpang, 
peserta didik mengidentifikasi tense 
dengan tepat untuk melengkapi paragraf 
rumpang tersebut. 

44 Paragraph tentang 
simple present 
tense 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi verb 

L1 Disajikan teks berupa paragraf rumpang, 
peserta didik mengidentifikasi tense tepat 
untuk melengkapi paragraf rumpang 
tersebut. 

45 Kalimat tentang 
keberadaan benda 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi 
word order 

L1 Disajikan teks berupa kata acak tentang 
keberadaan benda, peserta didik 
mengidentifikasi word order dengan tepat. 

 

46 Kalimat tentang 
keberadaan 
binatang 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi 
word order  

L1 Disajikan teks berupa kata acak tentang 
keberadaan binatang, peserta didik 
mengidentifikasi word order yang tepat. 

47 Kalimat tentang 
keberadaan orang 

 Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi 
number 

L1 Disajikan teks berupa kalimat rumpang 
tentang keberadaan benda, peserta didik 
mengidentifikasi number dengan tepat 
untuk melengkapi kalimat rumpang 
tersebut. 

48 Kalimat tentang 
keberadaan benda 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi 
number 

L1 Disajikan teks berupa kalimat rumpang 
tentang keberadaan benda, peserta didik 
mengidentifikasi number dengan tepat 
untuk melengkapi kalimat rumpang 
tersebut. 

49 Kalimat tentang 
keberadaan orang 

Unsur kebahasaan 
mengidentifikasi 
number 

L Disajikan teks berupa kalimat rumpang 
tentang keberadaan benda, peserta didik 
mengidentifikasi number  dengan tepat 
untuk melengkapi kalimat rumpang 
tersebut. 

50 Kalimat tentang 
keberadaan 
binatang 

unsur kebahasaan 
mengidentifikasi 
number 

L1 Disajikan teks berupa kalimat rumpang 
tentang keberadaan binatang, peserta 
didik mengidentifikasi number dengan 
tepat untuk melengkapi kalimat rumpang 
tersebut. 

 
 
 
 
 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 8 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

AKIDAH AKHLAK 
 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

(1) (2) (3) (4) 

1. Memahami hakikat 
beriman kepada kitab-
kitab Allah Swt   

Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab 
dan suhuf-suhuf Allah SWT 

 . Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi isi kitab-kitab Allah yang diturunkan 
kepada para Rasul. 

Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi isi kandungan kitab Al-Qur’an  

  
 

Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Menyebutkan cara mengimani Kitab Allah sebelum 
Al-Qur’an 

  
 

Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi dalil tentang iman kepada kitab-kitab 
Allah 

  Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi perbedaan kitab-kitab dan suhuf-
suhuf  Allah SWT 

  
 

Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi dalil tentang iman kepada kitab-
kitab Allah 

  Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi fungsi beriman kepada kitab-kitab 
Allah SWT 

  Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi macam-macam kitab-kitab Allah 
SWT beserta artinya 

  Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi arti nama-nama lain Al-Qur’an 

  Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi contoh perilaku orang yang beriman 
kepada kitab-kitab Allah 

  Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi isi kandungan kitab-kitab Allah 
(zabur) 

  Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi isi kandungan kitab-kitab Allah 
(Injil) 

  Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi perbedaan antara kitab dan suhuf 

  Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

mengidentifikasi perilaku orang yang beriman 
kepada kitab-kitab Allah 

  Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi dalil tentang  keistimewaan Al-
Qur’an surat Al-Hijir ayat 9 

  Iman Kepada Kitab-Kitab 
Allah SWT 

Mengidentifikasi tentang  hikmah diturunkannya 
kitab-kitab Allah 

2. Tawakal, ikhtiar, sabar, 
syukur dan qonaah 

Akhlak terpuji pada diri 
sendiri 

Mengidentifikasi pernyataan yang mengandung 
pengertian tawakal 

  
 

Akhlak terpuji pada diri 
sendiri 

Mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku tawakal, 
ikhtiar, sabar, syukur dan qonaah 

  Akhlak terpuji pada diri 
sendiri 

Mengidentifikasi dalil tentang tawakal tawakal, 
ikhtiar, sabar, syukur dan qonaah 

  Akhlak terpuji pada diri 
sendiri 

Mengidentifikasi dampak positif tawakal ikhtiar, 
sabar, syukur dan qonaah 

  Akhlak terpuji pada diri 
sendiri 

Menjelaskan pengertian tawakal, ikhtiar, sabar, 
syukur dan qonaah 

  Akhlak terpuji pada diri 
sendiri 

Mengidentifikasi contoh perilaku ahklak terpuji 
tawakal, ikhtiar, sabar, syukur dan qonaah 

  Akhlak terpuji pada diri 
sendiri 

Mengidentifikasi macam-macam  tawakal, ikhtiar, 
sabar, syukur dan qonaah 

  Akhlak terpuji pada diri 
sendiri 

Mengidentifikasi mengidentifikasi perilaku  tawakal, 
ikhtiar, sabar, syukur dan qonaah 



3. Memahami pengertian, 
contoh, dan dampak 
negatif sifat ananiah, 
putus asa, gadab, dan  
tamak 

Akhlak tercela pada diri 
sendiri 

Menjelaskan pengertian perilaku ananiyah, putus 
asa, ghadhob dan tamak 

Akhlak tercela pada diri 
sendiri 

Mengidentifikasi pernyataan yang mengandung 
pengertian dari perilaku ananiah 

  Akhlak tercela pada diri 
sendiri 

Menunjukkan dalil naqli dan aqli terkait perilaku 
ananiyah, putus asa, ghadhob dan tamak  

  Akhlak tercela pada diri 
sendiri 

Mengidentifkasi makna dari QS. Az-Zumar ayat 53 

  Akhlak tercela pada diri 
sendiri 

Mengidentifkasi makna dari QS. Yusuf ayat 58 

 
 

 
 

Akhlak tercela pada diri 
sendiri 

 Mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku ananiyah,  
putus asa, ghadhob dan tamak 

  Akhlak tercela pada diri 
sendiri 

Mengidentifikasi salah satu contoh perilaku putus 
asa 

  Akhlak tercela pada diri 
sendiri 

Mengidentifikasi cerita yang menunjukkan dampak 
negatif ghadab 

4. Memahami adab 
kepada kepada   orang 
tua & guru 

Adab kepada orang tua dan 
guru 

Mengidentifikasi adab yang baik pada orang tua 
dan guru 

  Adab kepada orang tua dan 
guru 

Mengidentifikasi adab kepada orang tua 

  Adab kepada orang tua dan 
guru 

Menunjukkan dalil naqli dan aqli terkait adab yang 
baik pada orang tua dan guru 

  Adab kepada orang tua dan 
guru 

Mengidentifikasi terjemahan dari potongan  QS. Al-
Isra ayat 23 

  Adab kepada orang tua dan 
guru 

Menyebutkan adab-adab  kepada orang tua dan 
guru beserta contohnya dalam kehidupan sehari-
hari 

  Adab kepada orang tua dan 
guru 

Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan adab 
kepada guru 

  Adab kepada orang tua dan 
guru 

Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan adab 
kepada orang tua  

  Adab kepada orang tua dan 
guru 

Mengidentifikasi dampak positif dari adab kepada 
guru 

  Adab kepada orang tua dan 
guru 

Mengidentifikasi dampak positif dari adab kepada 
orang tua 

5. Menganalisis kisah 
keteladanan Nabi 
Yunus dan Nabi Ayub 
AS 

Keteladanan Nabi Yunus as 
dan Nabi Ayub as 

Mendiskripsikan kisah keteladanan Nabi Yunus dan 
Nabi Ayyub 

  Keteladanan Nabi Yunus as 
dan Nabi Ayub as 

Mengidentifikasi  alasan Nabi Yunus merasa 
bersalah dan menyesal ketika berada pada perut 
ikan Nun 

  Keteladanan Nabi Yunus as 
dan Nabi Ayub as 

Mengidentifikasi gambar yang berisi tentang kalimat 
thoyibah yang di ucapkan oleh Nabi Yunus saat 
berada ditengah lautan dan didalam perut ikan paus 

  Keteladanan Nabi Yunus as 
dan Nabi Ayub as 

Mengidentifikasi pernyataan yang menyatakan makna 
Doa yang dibaca oleh nabi yunus ketika dalam perut 
ikan Nun 

  Keteladanan Nabi Yunus as 
dan Nabi Ayub as 

Mengidentifikasi pernyataan yang adzab Allah yang 
diberikan kepada umatnya nabi Yunus 

  Keteladanan Nabi Yunus as 
dan Nabi Ayub as 

Menjelaskan hikmah yang bisa di ambil dari kisah 
keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub 

  Keteladanan Nabi Yunus as 
dan Nabi Ayub as 

Mengidentifikasi Contoh yang bukan merupakan 
keteladanan Nabi Ayyub dalam  kehidupan  sehari-
hari 

  Keteladanan Nabi Yunus as 
dan Nabi Ayub as 

Menunjukkan contoh orang/tokoh yang meneladani 
sifat Nabi Yunus dan Nabi Ayub 

 
 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 8 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

MATEMATIKA 
 

NO KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK 

 3.1  Membuat generalisasi dari pola pada 

barisan bilangan dan barisan 

konfigurasi objek 

 

Menentukan pola nilai suku ke-n 

Menentukan pola ke-n barisan aritmatika 

Menentukan jumlah barisan aritmatika 

Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pola bilangan 

 3.2  Menjelaskan kedudukan titik dalam 

bidang koordinat Kartesius yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual 

 

menentukan koordinat suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y 

menentukan letak kuadran dari suatu titik. 

menentukan koordinat titik terhadap titik tertentu 

menentukan garis yang sejajar dengan garis lain 

 3.3  Mendeskripsikan dan menyatakan 

relasi dan fungsi dengan 

menggunakan berbagai 

representasi(kata-kata, tabel, grafik, 

diagram, dan persamaan) 

menentukan relasi yang mungkin dari himpunan pasangan berurutan 

mengidentifikasi pemetaan dan bukan pemetaan 

menghitung banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke 

himpunan B 

menentukan daerah hasil dari suatu fungsi 

menentukan rumus fungsi  

 3.4  Menganalisis fungsi linear (sebagai 

persamaan garis lurus) dan 

menginterpretasikan grafiknya yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual 

menentukan kemiringan/gradien garis dari  persamaan garis dalam 

bentuk ax + by + c = 0 

menentukan persamaan garis lurus 

menentukan grafik persamaan garis 

menentukan persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus garis lain 

 3.5 Menjelaskan sistem persamaan 

linear dua variabel dan 

penyelesaiannya yang dihubungkan 

dengan masalah kontekstual 

 

mengidentifikasi perbedaan PLDV dan Bukan PLDV 

Menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua 

variabel  

 3.6 Memeriksa kebenaran teorema 

Pythagoras dan tripel Pythagoras 

Memahami  Teorema Pythagoras. 

Menentukan tiga bilangan tripel pythagoras 

Menghitung  panjang sisi-sisi segitiga siku-siku 

Menghitung panjang diagonal bangun datar 

Menyelesaikan Masalah dalam kehidupan nyata. 

masalah yang berkaitan dengan penerapan terorema Pythagoras tripel 

Pythagoras 
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AL QUR’AN HADIS 
 

NO MATERI SUB  MATERI 

1 Mad ‘Iwad - Pengertian mad ‘iwad secara bahasa 
- Pengertian mad ‘iwad secara istilah 
- Ciri-ciri mad ‘iwad 
- Contoh bacaan mad ‘iwad 
- Panjang bacaan mad ‘iwad 

2 Mad  Layyin - Pengertian mad layyin secara istilah 
- Ciri-ciri mad layyin 
- Contoh bacaan mad layyin 
- Panjang bacaan mad layyin 
- Kesamaan ciri-ciri antara mad layyin dengan mad iwad 

3 Mad  ‘Arid Lissukun - Pengertian mad arid lissukun secara bahasa 
- Pengertian mad arid lissukun secara istilah 
- Contoh bacaan mad arid lissukun  
- Panjang bacaan mad arid lissukun 
- Kesamaan ciri-ciri antara mad arid lissukun dengan mad layyin  
- Kesamaan ciri-ciri antara mad arid lissukun, mad layyin dan mad ‘iwad  
- Istilah-istilah terkait dengan panjang bacaan 

4 Ketentuan Rezeki dari 
Allah 

- Pengertian Rezeki 
- Keyakinan dan sikap mukmin terhadap ketentuan rezeki 
- Cara mensyukuri rezeki 

5 QS. Quraisy - Mufrodat QS.Quraisy 
- Terjemahan QS. Quraisy 
- Isi kandungan QS. Quraisy 
- Penerapan QS. Quraisy dalam kehidupan sehari-hari 

6 QS. Al-Insyirah - Mufrodat QS.al-Insyirah 
- Terjemahan QS.al-Insyirah  
- Isi Kandungan QS.al-Insyirah  
- Kesamaan isi kandungan QS Quraisy dengan QS al-Insyirah  
- Penerapan QS. Al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari 

7 Kepedulian Sosial - Ayat-ayat kepedulian sosial dalam QS. Al-Kautsar dan QS. Al-Ma’un  
- Isi Kandungan QS. Al-Kautsar  
- Isi Kandungan QS. Al-Ma’un (identifikasi pendusta agama) 
- Keterkaitan antara isi kandungan QS. Al-Kautsar dengan QS. Al-Ma’un  

8 Perilaku Tolong 
Menolong 

- H.R. Bukhari dari Abdullah Ibnu Umar (terjemahan, isi kandungan) 
- H.R. Bukhari (terjemahan) 
- H.R. Muslim dari Abu Hurairah (pengamalan hadis) 

9 Mencintai Anak Yatim - H.R. Bukhari dari Sahl bin Saad (susunan lafadz, isi kandungan) 
- H.R. Ibnu Majah dari Abu Hurairah (susunan lafadz) 
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TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

IPA 
 
 
 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi Uraian Materi 

1 

3.1. Menganalisis gerak pada 
makhluk hidup, sistem gerak 
manusia, dan upaya menjaga 
kesehatan gerak 

3.1.1. mengidentifikasi jenis tulang 
penyusun sistem gerak manusia 

Macam-macam bentuk tulang 

 
 3.1.3. mendeskripsikan struktur dan 

fungsi tulang 
Fungsi tulang 

 
 3.1.5. mendeskripsikan gangguan 

yang terjadi pada sistem gerak 
Gangguan dan kelainan pada sistem 
gerak 

 
 3.1.8. Menjelaskan jenis-jenis gerak 

pada tumbuhan beserta contohnya 
Gerak pada tumbuhan 

 

 3.2.2. menghitung kelajuan, 
kecepatan, dan percepatan dengan 
menggunakan rumusan gerak lurus 
beraturan 

Gerak lurus beraturan 

 
 3.2.4. menganalisis penerapan 

hukum Newton dalam kehidupan 
sehari-hari 

Hukum Newton 

 
 

3.2.5. menghitung resultan gaya Gaya 

2 

Menjelaskan konsep usaha, pesawat 
sederhana, dan penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari, termasuk 
kerja otot pada struktur rangka 
manusia 

3.3.1. menjelaskan konsep usaha 
dan menghitung besar usaha 

Usaha 

 
 

3.3.2. menghitung besar daya Daya 

 
 

3.3.7 menghitung gaya pada  katrol Pesawat sederhana 

 

 3.3.3. mengidentifikasi jenis-jenis 
pesawat sederhana dan 
penggunaannya dalam kehidupan 
sehari-hari 

Pesawat sederhana 

 
 3.3.4. menghitung keuntungan 

mekanis pada pesawat sederhana 
Keuntungan mekanis 

 
 3.3.5. menguraikan penerapan 

prinsip kerja pesawat sederhana 
pada sistem gerak 

Prinsip kerja pesawat sederhana pada 
sistem gerak manusia 

3 

3.4 Menganalisis keterkaitan struktur 
jaringan tumbuhan dan fungsinya, 
serta teknologi yang terinspirasi oleh 
struktur tumbuhan 

 Menganalisis struktur dan fungsi 
akar, batang dan daun 

 Menganalisis struktur dan fungsi 
bunga, buah dan biji 

 Menganalisis struktur dan fungsi 
jaringan 

 Menganalisis teknologi yang 
terinspirasi oleh struktur 
tumbuhan 

Struktur Akar 

4 

3.4 Menganalisis keterkaitan struktur 
jaringan tumbuhan dan fungsinya, 
serta teknologi yang terinspirasi oleh 
struktur tumbuhan 

 Struktur Bunga 

5 
3.4 Menganalisis keterkaitan struktur 
jaringan tumbuhan dan fungsinya,  Jaringan Tumbuhan 



 

serta teknologi yang terinspirasi oleh 
struktur tumbuhan 

 
 

  

6 

3.4 Menganalisis keterkaitan struktur 
jaringan tumbuhan dan fungsinya, 
serta teknologi yang terinspirasi oleh 
struktur tumbuhan 

 Struktur Batang 

7 

3.4 Menganalisis keterkaitan struktur 
jaringan tumbuhan dan fungsinya, 
serta teknologi yang terinspirasi oleh 
struktur tumbuhan 

 Struktur Batang 

8 

3.4 Menganalisis keterkaitan struktur 
jaringan tumbuhan dan fungsinya, 
serta teknologi yang terinspirasi oleh 
struktur tumbuhan 

 Struktur Daun 

9 

3.4 Menganalisis keterkaitan struktur 
jaringan tumbuhan dan fungsinya, 
serta teknologi yang terinspirasi oleh 
struktur tumbuhan 

 
Teknologi yang terinspirasi oleh struktur 
tumbuhan 

10 

3.5 Menganalisis sistem pencernaan 
pada manusia dan memahami 
gangguan yang berhubungan 
dengan sistem pencernaan, serta 
upaya menjaga kesehatan sistem 
pencernaan 

 Memahami berbagai bahan dan 
zat makanan  

 Melakukan uji bahan makanan 

 Memahami sistem organ 
pencernaan  

 Memahami enzim pencernaan 

 Memahami berbagai penyakit 
yang berhubungan dengan 
sistem pencernaan Memahami 
berbagai bahan dan zat 
makanan  
 

Zat makanan/ nutrisi 
 

11 

3.5 Menganalisis sistem pencernaan 
pada manusia dan memahami 
gangguan yang berhubungan 
dengan sistem pencernaan, serta 
upaya menjaga kesehatan sistem 
pencernaan 

 Uji bahan Makanan 

12 

3.5 Menganalisis sistem pencernaan 
pada manusia dan memahami 
gangguan yang berhubungan 
dengan sistem pencernaan, serta 
upaya menjaga kesehatan sistem 
pencernaan 

 Enzim pencernaan 

13 

3.5 Menganalisis sistem pencernaan 
pada manusia dan memahami 
gangguan yang berhubungan 
dengan sistem pencernaan, serta 
upaya menjaga kesehatan sistem 
pencernaan 

 Penyakit pada sistem pencernaan 

14 

3.5 Menganalisis sistem pencernaan 
pada manusia dan memahami 
gangguan yang berhubungan 
dengan sistem pencernaan, serta 
upaya menjaga kesehatan sistem 
pencernaan 

 Organ pencernaan 

15 

3.5 Menganalisis sistem pencernaan 
pada manusia dan memahami 
gangguan yang berhubungan 
dengan sistem pencernaan, serta 
upaya menjaga kesehatan sistem 
pencernaan 

 Organ pencernaan 

16 

3.6 Memahami berbagai zat aditif 
dalam makanan dan minuman, zat 
adiktif serta dampaknya terhadap 
kesehatan 

menjelaskan jenis zat aditif (alami 
dan buatan) dalam makanan dan 
minuman 

jenis dari zat aditif dalam makanan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 menjelaskan jenis zat aditif (alami 

dan buatan) dalam makanan dan 
minuman 

jenis zat aditif buatan dalam makanan 
serta fungsinya 

 
 menjelaskan jenis zat aditif (alami 

dan buatan) dalam makanan dan 
minuman 

jnis zat aditif pada makanan  

 
 menjelaskan jenis zat adiktif jenis zat adiktf yang menyebabkan 

kecanduan 

 
 menjelaskan pengaruh zat aditif dan 

adiktif terhadap kesehatan 
pengaruh zat adiktif terhadap kesehatan 

 
 menjelaskan pengaruh zat aditif dan 

adiktif terhadap kesehatan 
pengaruh zat adiktif terhadap kesehatan 

17 

3.7 Menganalisis system peredaran 
darah pada manusia dan memahami 
gangguan pada system peredaran 
darah serta upaya menjaga 
kesehatan sistem peredaran darah 

memahami organ peredaran darah organ peredaran darah (jantung) 

 
 memahami organ peredaran darah organ peredaran darah (jpembuuh 

darah) 

 
 memahami organ peredaran darah organ peredaran darah (jpembuuh 

darah) 

 
 memahami jenis peredaran darah 

menganalisis system peredaran 
darah pada manusia 

jenis peredaran darah 

 
 memahami organ peredaran darah sel darah 

 
 memahami berbagai penyakit pada 

system peredaran darah 
penyakit pada system peredaran darah 

 
 memahami berbagai penyakit pada 

system peredaran darah 
penyakit pada system peredaran darah 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 8 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

SKI 
 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 

Memahami sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah 

Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Mengidentifikasi nama Dinasti yang berdiri setelah 
runtuhnya Dinasti Umayyah 

2 
Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menyebutkan nama putra dari Ali bin Abdullah bin Abbas 
yang meneruskan perjuangan dan cita-cita dari Ayahnya 
Mendirikan Dinasti Abbasiyah 

3 Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menyebutkan asal mula penamaan Dinasti Abbasiyah 

4 
Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menyebutkan orang yang pertama kali memiliki keinginan 
untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Bani 
Umayyah yang dianggap telah berbuat dzalim 

5 Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berperan dalam 
pembentukan Dinasti Abbasiyah 

6 Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menyebutkan tahun berdirinya Dinasti Abbasiyah 

7 
Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menyebutkan nama salah satu tokoh pendiri Dinasti 
Abbasiyah yang dalam propagandanya menggunakan 
semboyan Demi keridhaan keluarga Nabi Muhammad 
SAW” 

8 
Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menyebutkan alasan Muhammad bin Ali tidak 
menggunakan nama Bani Abbas dalam propagandanya 
tetapi menggunakan nama Bani Hasyim 

9 
Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Mengidentifikasi nama  pendiri Dinasti Abbasiyah yang 
bukan keturunan dari keluarga Abbas 

10 
Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menyebutkan alasan pemerintahan Bani Abbasiyah 
periode pertama disebut dengan periode keemasan Islam 
dunia 

11 Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menyebutkan periode pemerintahan Bani Abbasiyah  

12 
Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menjelaskan alasan khalifah Abu Ja’far Al Mansyur  
dianggap sebagai Bapak Pembangunan Daulah Bani 
Abbasiyah 

13 Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menyebutkan usaha-usaha yang dilakukan Abu Ja’far Al 
Mansyur dalam menata pemerintahannya 

14 
Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menyebutkan nama khalifah yang berhasil membangun 
lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat rendah 
hingga lembaga tinggi, lembaga-lembaga riset, 
pembangunan rumah sakit serta sarana sosial lainnya 

15 Sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  

Menjelaskan tujuan khalifah Abdullah  Al Makmun 
menjadikan Mu’tazilah sebagai faham resmi negara 

16 Memahami perkembangan 
kebudayaan/peradaban islam 
pada masa Dinasti bani 
Abbasiyah 

Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Menjelaskan alasan khalifah Abu Ja’far Al Mansyur  
dianggap sebagai Bapak Pembangunan Daulah Bani 
Abbasiyah 

17 Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Mengidentifikasi nama-nama khalifah-khalifah  Bani 
Abbasiyah beserta kebijakannya 

18 Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Menyebutkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan 
khalifah Abu Jakfar Al Mansur ketika menjadi khalifah 

19 Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Menyebutkan departemen pertahanan dan keamanan 
negara pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah   

20 
Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Menyebutkan usaha yang dilakukan Abu Ja’far Al Mansur 
untuk mengembangkan dan memajukan ilmu 
pengetahuan 

21 Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Menyebutkan nama istana khalifah setinggi 39 meter  

22 
Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Menyebutkan faktor penyebab pengaruh kebudayaan 
yang mempengaruhi pembentukan lembaga wizarah dan 
pemindahan ibukota bani Abbasiyah 

23 Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Menyebutkan nama masjid Agung yang dibangun oelh 
khalifah Al Mutawakkil yang merupakan masjid yang 



sangat unik karena memiliki menara berbentuk spiral 
setinggi 52 meter terbuat dari batu bata bakar 

24 
Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Mengidentifikasi sejarawan penulis buku Tamaddun al-
Islam yang mengkaji tentang struktur masyarakat Dinasti 
Abbasiyah yang terbagi menjadi dua yaitu kelompok 
umum dan kelompok khusus 

25 
Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Menyesuaikan hasil industri dan asal kota yang 
merupakan kemajuan di bidang ekonomi pada masa 
Dinasti Abbasiyah 

26 Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Menjelaskan beberapa cabang ilmu pengetahuan pada 
masa Dinasti Abbasiyah 

27 Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Menjelaskan metode penafsiran Al Qur’an yang 
bersandar pada pendapat akal/rasio dari para ulama 

28 Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Mengidentifikasi ilmuwan muslim bidang filsafat 

22 Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Mengidentifikasi para ilmuwan muslim bidang kedokteran 

33 
Peradaban emas 
Dinasti bani Abbasiyah 

Menyebutkan Ibrah yang bisa diteladani dari tokoh-tokoh 
yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa 
dinasti Abbasiyah 

31 Mengidentifikasi tokoh ilmuwan 
muslim Ali bin Rabbani At Tabri, 
Ibnu Shina, Ar razi (ahli 
kedokteran), Al Kindi, Al 
Ghazali, Ibnu Miskawaih (ahli 
filsafat), Jabbir bin Hayyan (ahli 
Kimia) Muhammad bin Musa al 
Khawarizmi (ahli astronomi) dan 
perannya dalam kemajuan 
kebudayaan/perdaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengidentifikasi para ulama 
penyusun Kutubusittah (ahli 
hadis), empat imam madzhab 
(ahli fikih), Imam At Tabari, Ibnu 
Katsir (ahli Tafsit) dan perannya 
dalam kemajuan 

Ilmuwan muslim pada 
masa Dinasti Bani 
Abbasiyah 

Mengidentifikasi nama ilmuwan muslim yang mengarang 
buku Ensiklopedia kedokteran yang berjudul Firdaus al 
Hikmah 

32 
Ilmuwan muslim pada 
masa Dinasti Bani 
Abbasiyah 

Menyebutkan karya monumental Ibnu Shina yang berisi 
kumpulan pemikiran kedokteran Yunani-Arab. yang 
dipakai sebagai buku panduan bagi para mahasiswa 
dalam mempelajarai ilmu kedokteran dari abad ke-12 
sampai abad  ke-17 M 

33 
Ilmuwan muslim pada 
masa Dinasti Bani 
Abbasiyah 

Mengidentifikasi seorang Filusuf muslim masa Abbasiyah 
yang berhasil menterjemahkan dan menyimpulkan karya-
karya filsafat Helenisme, juga dikenal sebagai pemikir 
muslim pertama yang menyelaraskan filsafat dan agama 

34 Ilmuwan muslim pada 
masa Dinasti Bani 
Abbasiyah 

Mengidentifikas ilmuwan muslim yang terkenal dengan 
filsafat akhlaknya 

35 
Ilmuwan muslim pada 
masa Dinasti Bani 
Abbasiyah 

Mengidentifikasi nama Ilmuwan muslim yang bekerja 
dalam sebuah observatorium untuk belajar matematika 
dan astronomi dan penemu konsep angka nol di bawah 
pemerintahan Khalifah Al-Makmun di Baitul Hikmah 
Baghdad 

36 Ilmuwan muslim pada 
masa Dinasti Bani 
Abbasiyah 

Menyebutkan nama ilmuwan muslim yang mengarang Fi 
Al Judari Wa al-Hasbat  

37 Ilmuwan muslim pada 
masa Dinasti Bani 
Abbasiyah 

Menyebutkan sumbangan terbesar dari Jabbir bin 
Hayyan dalam dunia ilmu pengetahuan 

38 Ilmuwan muslim pada 
masa Dinasti Bani 
Abbasiyah 

Menyebutkan karya-karya dari  Al Ghazali 

39 Ilmuwan muslim pada 
masa Dinasti Bani 
Abbasiyah 

Melengkapi tabel nama ilmuwan beserta bidang ilmu 
yang dikuasainya 

40 Ilmuwan muslim pada 
masa Dinasti Bani 
Abbasiyah 

Mengidentifiksi Ilmuwan muslim yang sudah menjadi 
dokter sejak usia 17 tahun dan pernah mengobati 
pangeran Nuh Ibnu Mansur 

41 Ulama pada masa 
Dinasti Abbasiyah 

Menjelaskan pengertian dari ilmu Hadits 

42 
Ulama pada masa 
Dinasti Abbasiyah 

Menjelaskan tujuan Imam Bukhari  menghabiskan waktu 
selama 16 tahun mengunjungi berbagai kota menemui 
para perawi hadis 

43 

Ulama pada masa 
Dinasti Abbasiyah 

Mengidentifikasi nama seorang ulama yang sangat 
menyukai ilmu hadits, kecerdasan dan ketajaman 
hafalnnya sudah ditunjukkan sejak kecil. Sejak usia 10 
tahun beliau sering datang berguru ke Imam Ad Dakhil 
seorang ahli hadits 

44 Ulama pada masa 
Dinasti Abbasiyah 

Mengidentifikasi ulama-ulama Hadits pada masa Dinasti 
Abbasiyah 



45 kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah 

Ulama pada masa 
Dinasti Abbasiyah 

Menjelaskan salah satu bidang Ilmu dalam syariat Islam 
yang membahas persoalan hukum yang mengatur 
berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan 
pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan dengan 
Tuhannya 

46 Ulama pada masa 
Dinasti Abbasiyah 

Menyebutkan nama-nama ulama Fikih pada masa Dinasti 
Abbasiyah 

47 
Ulama pada masa 
Dinasti Abbasiyah 

Mengidentifikasi tokoh yang pertama kali menyusun kitab 
Fikih berdasarkan kelompok-kelompok mulai dari bab 
kesucian (Taharah), shalat dan seterusnya yang 
kemudian diikuti oleh ulama-ulama 

48 Ulama pada masa 
Dinasti Abbasiyah 

Menyebutkan tujuan dari Imam Syafii melakukan 
perjalanan ke berbagai negeri 

49 Ulama pada masa 
Dinasti Abbasiyah 

Menyebutkan pengertian dati Tafsir Bil Ma’tsur 

50 
Ulama pada masa 
Dinasti Abbasiyah 

Mengidentifikisi nama mufasir yang mengarang kitab 
Tafsir Al Quran, kitab Tafsir dengan riwayat telah 
diterbitkan berulangkali dan telah diringkas oleh banyak 
ulama 

 
 

 
 
 
 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 8 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

BAHASA ARAB 
 

NO KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI MATERI INDIKATOR SOAL 

1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : 

 الساعة
 baik secara lisan maupun tertulis. 
 

Mengidentifikasi kata, frase, atau 
kalimat dalam wacana tertulis  
tentang الساعة 

 Menentukan kosa kata yang tepat sesuai gambar الساعة
 Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia الساعة
 Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia الساعة
 Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia الساعة
 Menentukan kosa kata yang tepat sesuai gambar الساعة

2 
 

Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : 

 الساعة
 baik secara lisan maupun tertulis. 
 

Menemukan informasi dari 
berbagai bentuk wacana tulis 
sederhana tentang الساعة 

 

 Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan dialog yang الساعة
tersedia 

 Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia الساعة
 Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan dialog yang الساعة

tersedia 
 Menentukan kosa kata yang tepat untuk melengkapi kalimat الساعة

dalam pertanyaan 
 Menentukan kalimat yang tepat sesuai gambar الساعة
 Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia الساعة

3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : 

 الساعة
baik secara lisan maupun tertulis. 

Menunjukkan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon tentang:  
 الساعة
dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 

  Menentukan kosa kata yang tepat untuk melengkapi kalimat الساعة
Menentukan informasi tersirat dari wacana dengan tepat 

Menentukan informasi tersirat dari wacana dengan tepat 

4 Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : 

 الساعة

Menemukan informasi dari  wacana tulis 
sederhana tentang الساعة  

 Menentukan jawaban yang tepat sesuai wacana الساعة
  Menentukan kosa kata yang tepat untuk melengkapi kalimat الساعة
 Menentukan terjemah bahasa arab yang tepat dari sebuah kalimat الساعة

bahasa indonesia 
 Menentukan kalimat yang tepat sesuai gambar الساعة



 baik secara lisan maupun tertulis.  الساعة Menentukan susunan kalimat yang benar dari kata-kata acak 
dengan tepat 

 Melengkapi kalimat rumpang dengan kosa kata yang tepat الساعة

5 
 

Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : 

  يوميتنا في المدرسة
baik secara lisan maupun tertulis.   
  

Mengidentifikasi kata, frase, atau kalimat 
dalam wacana tertulis  tentang يوميتنا في  

 dengan menggunakan alat peragaالمدرسة َ 
dan struktur kalimat جملة اسمية وجملة فعلية 

  
يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menerjemahkan kalimat Bahasa arab kedalam Bahasa Indonesia 
dengan tepat 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia 

6 
 

Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : 

 يوميتنا في المدرسة
 baik secara lisan maupun tertulis.   
 

Menunjukkan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon tentang:  
 يوميتنا في المدرسة
 dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia 

يوميتنا في 

 المدرسة
Melengkapi kalimat rumpang dengan kosa kata yang tepat 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan fiil mudlori' yang tepat dari ungkapan yang tersedia 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan dialog yang 
tersedia 

7 
 

Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : 

 يوميتنا في المدرسة
 baik secara lisan maupun tertulis. 

Mengidentifikasi kata, frase, atau kalimat 
dalam wacana tertulis tentang  يوميتنا في

 فعل menerapkan struktur kalimat المدرسة
     مضارع

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan fiil mudlori' yang tepat dari ungkapan yang tersedia 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan fiil mudlori' yang tepat dari ungkapan yang tersedia 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan fiil mudlori' yang tepat dari ungkapan yang tersedia 

8 
 

Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : 

 يوميتنا في المدرسة
 baik secara lisan maupun tertulis. 

Menemukan informasi dari wacana tulis 
tentang يوميتنا في المدرسة dengan struktur 
kalimat مضارع فعل     

يوميتنا في 

 المدرسة
Menerjemahkan kalimat Bahasa arab kedalam Bahasa Indonesia 
dengan tepat 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan fa'il yang tepat dari ungkapan yang tersedia 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan struktur sebuah kata dalam suatu kalimat dengan 
tepat 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan jumlah ismiyah yang tepat dari jumlah fi'liyah 



9 Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : 

بيتيوميتنا في ال  baik secara lisan maupun 
tertulis. 

Mengidentifikasi kata, frase, atau kalimat 
dalam wacana tertulis tentang يوميتنا في  

بيت ال  menggunakan kalimat berstruktur 
 جمع

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan jumlah fi'liyah yang tepat dari beberapa pilihan 
kalimat 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menentukan fa'il (pelaku) yang tepat dalam suatu kalimat 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menerjemahkan kalimat Bahasa arab kedalam Bahasa Indonesia 
dengan tepat 

يوميتنا في 

 المدرسة
Menerjemahkan kalimat Bahasa indonesia kedalam Bahasa arab 
dengan tepat 

يوميتنا في 

بيتال  
Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia 
sesuai gambar 

يوميتنا في 

 البيت
Melengkapi kalimat rumpang dengan kosa kata yang tepat 

يوميتنا في 

 البيت
Menentukan fiil mudlori' yang tepat dari ungkapan yang tersedia 

يوميتنا في 

 البيت
Menentukan jumlah fi'liyah yang tepat sesuai dengan gambar 

يوميتنا في 

 البيت
Menerjemahkan kosa kata Bahasa arab kedalam Bahasa Indonesia 
dengan tepat 

يوميتنا في 

 البيت
Menentukan jenis kata jamak dengan tepat dalam sebuah kalimat 

يوميتنا في 

 البيت
Menentukan jenis kata jamak dengan tepat dalam sebuah kalimat 

10 Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : 

بيتيوميتنا في ال  baik secara lisan maupun 
tertulis. 

Menunjukkan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon tentang:  

بيتيوميتنا في ال  
 dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 

يوميتنا في 

 البيت
Menentukan bentuk jamak sebuah kata dengan tepat 

يوميتنا في 

 البيت
Menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang tersedia 

يوميتنا في 

 البيت
Melengkapi kalimat rumpang dengan fi'il mudlori yang tepat 
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No Kompetensi Dasar Materi Pembahasan 

1 Memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar 
sederhana dan atau tradisional.*) 

Sepak Bola 

2 Memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan 
atau tradisional.*) 

Bola Voli 

3 Memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar 
sederhana dan atau tradisional.*) 

Bola Basket 

4 Memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil 
sederhana dan atau tradisional.*) 

Softball 

        Bulu tangkis 

5 Memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai 
permainan sederhana dan atau tradisional.*) 

Lompat tinggi  

 Lempar lembing 

 Lari estafet 

6 Memahami  gerak spesifik seni beladiri. **) Bela diri 
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TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

IPS 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL 

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 4 : 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 

 

3.1Menelaah perubahan keruangan 
dan interaksi antarruang di 
Indonesia dan negara-negara 
ASEAN yang diakibatkan oleh 
faktor alam dan manusia 
(teknologi, ekonomi, 
pemanfaatan lahan, politik) dan 
pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, dan 
politik. 

 
4.1  Menyajikan hasil telaah tentang 

perubahan keruangan dan 
interaksi antarruang di 
Indonesia dan negara- negara 
ASEAN yang diakibatkan oleh 
faktor alam dan manusia 
(teknologi, ekonomi, 
pemanfaatan lahan, politik) dan 
pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, dan 
politik. 

Siswa dapat menjelaskan pengaruh letak 
geografis negara-negara ASEAN 

Siswa dapat menyebutkan negara-negara 
ASEAN yang dilalui rangkaian pegunungan aktif 
dunia.   

Siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk 
negara ASEAN  

Siswa dapat menyebutkan bentang alam negara 
Filipina. 

Dengan mengamati data, Siswa dapat 
mengidentifikasi ciri-ciri salah satu negara 
ASEAN 

Siswa dapat menyebutkan negara yang 
berbatasan darat dengan Indonesia. 

Siswa dapat menjelaskan antara suku dan 
tempat tinggal penduduk Filipina 

Dengan mengamati peta, siswa dapat 
menyebutkan letak negara yang memiliki 
sebutan ‘negara petro dolar dan lumbung padi” 

Siswa dapat menunjukkan pasangan yang tepat 
negara dan tokoh pendiri ASEAN 

Siswa dapat menjelaskan salah satu bentuk 
kerjasama Indonesia dan Malaysia 

Siswa dapat menjelaskan dampak negatif  dari 
kerjasama AFTA 

Siswa dapat memberikan contoh perubahan 
interaksi antar negara-negara ASEAN di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi 

Siswa dapat menunjukkan makna lambang 
kerjasama ASEAN 

Siswa dapat menjelaskan faktor pendorong 
kerjasama antar negara-negara ASEAN 

Siswa dapat menjelaskan bentuk kerjasama 
negara-negara ASEAN di bidang pendidikan 

Siswa dapat menjelaskan dampak interaksi 
antarruang di negara-negara ASEAN 

  Siswa dapat menunjukkan nama-nama gunung 
di wilayah ASEAN 

Siswa dapat menjelaskan penyebab fenomena 
bencana yang terjadi di Filipina 

Siswa dapat menunjukkan dampak positif 
adanya teknologi komunikasi 

Siswa dapat menjelaskan bentuk kerjasama di 
bidang politik dan keamanan 

Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri negara 
ASEAN dalam bidang ekonomi 

Siswa dapat menjelaskan dampak positif 
konversi lahan pertanian di negara ASEAN 

Siswa dapat menjelaskan alasan perusahaan 
lebih memilih mendirikan industri di pinggir kota 

Siswa dapat mengetahui tujuan pemerintah 
Indonesia membangun jalan di seluruh wilayah 
Indonesia 

Siswa dapat mengetahui akibat perkembangan 
teknologi transportasi dan komunikasi 

3.2   Menganalisis pengaruh 
interaksi sosial dalam ruang 
yang berbeda terhadap 
kehidupan sosial dan budaya 

Siswa dapat menunjukkan contoh jenis mobilitas 
sosial  

Siswa dapat menunjukkan faktor pendorong 
terjadinya mobilitas social 



KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL 

serta pengembangan 
kehidupan kebangsaan.  

 
4.2  Menyajikan hasil analisis 

tentang  pengaruh interaksi 
sosial dalam ruang yang 
berbeda terhadap kehidupan 
sosial dan budaya serta 
pengembangan kehidupan 
kebangsaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa dapat mengetahui saluran mobilitas social 

Siswa dapat mengetahui saluran mobilitas sosial 
melalui gambar 

Siswa dapat mengetahui jenis mobilitas social 

Siswa dapat menunjukkan contoh mobilitas 
social 

Siswa dapat mengetahui fenomena sosial yang 
menyebabkan mobilitas social 

Siswa dapat mengetahui dampak mobilitas 
social 

Siswa dapat menjelaskan faktor penyebab 
pluralitas masyarakat Indonesia  

Siswa dapat memberikan contoh peran dan 
fungsi keragaman budaya sebagai daya tarik 
bangsa 

Siswa dapat memberikan sikap yang tepat 
dapam menghadapi pluralitas budaya  

Siswa dapat menjelaskan peran dan fungsi tari 
daerah bagi pembangunan nasional 

Siswa dapat menyebutkan suku yang mendiami 
pulau Jawa 

Siswa dapat menjelaskan faktor potensi 
timbulnya konflik  

Siswa dapat menjelaskan faktor penyebab 
terjadinya konflik 

Siswa dapat menjelaskan cara mengatasi konflik 

Dengan mengamati gambar, siswa dapat 
memberikan contoh konflik 

Dengan membaca artikel, siswa dapat 
menjelaskan faktor penyebab terjadinya konflik 

Siswa dapat menjelaskan cara menyeleseikan 
konflik 

Siswa dapat menjelaskan dampak positif 
terjadinya konflik sosial 

Siswa dapat menjelaskan jenis integrasi 

Siswa dapat menjelaskan contoh akulturasi 
sebagai salah satu cara terjadinya integrasi 

Siswa dapat menyebutkan faktor penghambat 
integrasi sosial 

Siswa dapat menjelaskan faktor pendorong 
integrasi sosial 

 Dengan mengamati gambar, siswa dapat 
menunjukkan bentuk integrasi 
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SENI BUDAYA 
 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1. Memahami unsur, prinsip, teknik dan 

prosedur menggambar menggunakan 

model dengan berbagai bahan 

Prinsip menggambar 
Peserta didik mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip 

dalam menggambar model 

 
Pengertian 

menggambar model 

Peserta didik mampu memahami pengertian 

menggambar model 

 
Obyek dalam 

menggambar model 

Peserta didik mampu mengidentifikasi obyek dalam 

menggambar model 

 
Unsur dan prinsip 

menggambar model 

Peserta didik mampu mengidentifikasi   

Unsur dan prinsip menggambar model 

 
Teknik menggambar 

model 

Peserta didik mampu mengidentifikasi teknik 

menggambar model 

 
Prosedur 

menggambar model 

Peserta didik mampu memahami prosedur 

menggambar model 

 
Konsep menggambar 

model 

Peserta didik mampu memahami konsep menggambar 

model 

3.2. Memahami prosedur menggambar 

menggunakan ilustrasi dengan teknik 

manual atau digital 

Jenis gambar ilustrasi 
Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis gambar 

ilustrasi 

 Jenis gambar ilustrasi 

Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis gambar 

ilustrasi 

 

 
Teknik menggambar 

ilustrasi 

Peserta didik mampu mengidentifikasi teknik 

menggambar ilustrasi 

 

 
Prosedur 

menggambar ilustrasi 

Peserta didik mampu memahami prosedur 

menggambar ilustrasi 

3.1. Memahami teknik dan gaya menyanyi 

lagu-lagu daerah 

Unsur seni musik Mendeskripsikan  unsur seni musik 

 Gaya bernyanyi lagu 

daerah 

Menentukan teknik bernyayi lagu daerah 

 Jenis lagu daerah 

setempat 

Menentukan judul lagu daerah tertentu 

3.2. Memahami teknik dan gaya menyanyi 

lagu-lagu daerah dengan dua suara 

atau lebih 

Teknik bernyanyi Mendeskripsikan macam-macam teknik bernyanyi 

 Jenis lagu daerah 

setempat 

Menentukan asal lagu  daerah tertentu 

4.1. Memahami teknik dan gaya menyanyi 

lagu-lagu daerah yang sesuai dengan 

teknik, gaya dan elektika intonasi 

kedaerahan 

Tangga nada Menentukan jenis tangga nada 

 Pembagian vokal 

group 

Mengidentifikasi cara menyanyikan lagu daerah 

 Kedudukan dan fungsi 

seni musik 

Menentukan fungsi seni musik 

 Struktur pembagian 

suara 

Menentukan struktur pembagian suara  

 Struktur pembagian 

peran vokal 

Menentukan pembagian peran dalam vokal grup 

3.1. Memahami keunikan gerak tari 

tradisional dengan menggunakan 

unsur pendukung tari 

Jenis tari berdasarkan 

fungsinya 

Menentukan fungsi seni tari 



 Jenis dan fungsi seni 

tari 

Menentukan jenis tari 

 Tata busana /kostum Menentukan fungsi tata busana dalam pertunjukan seni 

tari 

 Fungsi Tata  rias dan 

kostum tari 

Menentukan fungsi tata rias dan kostum dalam 

pentasan seni tari 

 Prinsip tata rias dalam 

pertunjukan tari 

Menentukan prinsip tata rias dalam seni tari 

 Jenis tata musik 

dalam pertunjukan tari 

Menentukan jenis tata musik dalam pertunjukan seni 

tari 

3.1. Memahami konsep, teknik dan prosedur 

dasar seni peran sesuai kaidah 

pementasan pantomim 

Pengertian pantomim Peserta didik mampu memahami pengertian pantomim 

 Unsur utama 

pertunjukan pantomim 

Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur utama 

pertunjukan pantomim 

 Ekspresi dalam 

pantomim 

Peserta didik mampu mengidentifikasi ekspresi dalam 

pantomim 

 Tahapan dalam 

sebuah konsep 

pementasan 

pantomim 

Peserta didik mampu memahami tahapan dalam 

sebuah konsep pementasan pantomim 
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PPKn 
 

NO KD MATERI INDIKATOR 
 

1 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Kedudukan dan fungsi Pancasila 
sebagai dasar negara dan 
pandangan hidup bangsa 
 

Siswa dapat menyebutkan buku yang 
berkaitan dengan Pancasila pada jaman 
Kerajaan  

2 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Kedudukan dan fungsi Pancasila 
sebagai dasar negara dan 
pandangan hidup bangsa 
 

Siswa dapat mendiskripsikan pengertian 
Pancasila berbatu sendi lima dengan 
pelaksanaan kesusilaan 

3 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Kedudukan dan fungsi Pancasila 
sebagai dasar negara dan 
pandangan hidup bangsa 
 

Siswa dapat mengidentifikasi kedudukan 
dan fungsi Pancasila 

 

4 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 

Siswa dapat menunjukkan rasa syukur 
yang dapat ditunjukkan bangsa Indonesia 
terhadap Pancasila 

5 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Landasan hukum  rumusan resmi 
Pancasila setelah menjadi dasar 
negara 

Siswa dapat menunjukkan rumusan resmi 
Pancasila setelah menjadi dasar negara 

6 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Kedudukan dan fungsi Pancasila 
sebagai dasar negara dan 
pandangan hidup bangsa 
 

Siswa dapat menjelaskan konsekuensi 
Pancasila sebagai dasar negara 

7 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Kedudukan dan fungsi Pancasila 
sebagai dasar negara dan 
pandangan hidup bangsa 
 

Setelah membaca wacana siswa mampu  
memahami peranan  pentingnya Pancasila 

8 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 

Siswa dapat mendeskripsikan nilai-nilai 
Pancasila 

9 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 

Siswa dapat menunjukkan cerminan nilai 
kerakyatan dalam kedudukan Pancasila 
sebagai dasar negara 

10 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 

Siswa dapat menunjukkan wujud sikap 
positif warga negara Indonesia dalam 
mengamalkan nilai-nilai Pancasila 

11 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 
 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 
 
 

Siswa dapat menunjukkan gambar yang 
merupakan salah satu lambang Pancasila 
 

12 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 
 

Siswa dapat menunjukkan gambar yang 
merupakan salah satu lambang Pancasila 
 

13 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 

Dengan membaca wacana siswa dapat 
menunjukkan wujud pelaksanaan 
Pancasila 

14 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 
 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 

Siswa dapat menerapkan  nilai Pancasila 
yang dilakukan peserta didik pada 
lingkungan sekolah 



15 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 

Siswa dapat mendeskripsikan  bentuk 
sikap dan tindakan sebagai perwujudan 
pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan bangsa dan negara 
 

16 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 
 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 

Siswa dapat mendiskripsikan  pernyataan 
yang sesuai dengan sila pertama Pancasila 

17 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 

Siswa dapat membuktikan  Nilai-nilai 
Pancasila sudah ditemukan dalam diri 
bangsa Indonesia  sebelum Indonesia 
merdeka 
 

18 Menelaah Pancasila  
sebagai Dasar Negara  
dan Pandangan Hidup  
Bangsa 
 

Niali-nilai Pancasila sebagai dasar 
negara dan pandangan hidup 

Siswa dapat  memberikan contoh 
semangat dan komitmen  kebangsaan 

19 Memahami fungsi  
lembaga-lembaga Negara dalam 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia  
Tahun 1945 
 

Kedudukan pembukaan Undang-
undang Negara Republik Indonesi 
Tahun 1945 

Menentukan istilah lain dari hukum dasar 
tidak tertulis 

20 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

Nilai-nilai dalam pembukaan 
Undang-undang Negara Republik 
Indonesia 

Menentukan nilai-nilai yang terkandung 
dalam undang-undang 

21 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 

Kedudukan Undang-undang Dasar 
1945 Negara Republik Indonesia 

Menentukan kedudukan UUD 1945 

22 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 

Peraturan Perundang-undangan 
dalam Sistem Hukum Nasional 

Menentukan tata urutan tertinggi dalam 
Sistem Hukum Nasional 

23 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

Peraturan Perundang-undangan 
dalam Sistem Hukum Nasional 

Menjelaskan makna Pembukaan UUD 1945 

24 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 

Makna alinea pembukaan Undang-
undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 

Menentukan makna alinea 

25 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

Contoh sikap positif terhadap 
Pembukaan UUD 1945 

Mendeskripsikan fungsi UUD 1945 

26 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 
 
 
 
 

Fungsi UUD 1945 Negara Republik 
Indonesia 

Menunjukkan pernyataan kemerdekaan 
Indonesia 

27 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 

Sikap yang mempertahankan 
Pembukaan UUD 1945 

Menentukan pokok pikiran dalam 
Pembukaan UUD 1945 

28 Memahami fungsi lembaga- Pokok-pokok pikiran dalam 
Pembukaan UUD 1945 

Menentukan pokok pikiran dalam 
Pembukaan UUD 1945 



lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 

29 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 

Kedudukan Pembukaan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 
 

Mengidentifikasi makna alinea dalam 
Pembukaan UUD 1945 

30 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 

Makna alinea pembukaan Undang-
undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 

Menunujukkan sistematika UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 

31 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

Kedudukan Pembukaan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 
 

Menentukan pokok pikiran dalam UUD 1945 

32 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 

Pokok-pokok pikiran dalam 
Pembukaan UUD 1945 
 

Mengidentifikasi isi alinea dalam 
Pembukaan UUD 1945 

33 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 

Makna alinea pembukaan Undang-
undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 

Memberikan contoh berperan aktif 
menegakkan ketentuan konstitusi pada 
lingkungan sekolah 

34 Memahami fungsi lembaga- 
lembaga Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
 

Sikap yang mempertahankan 
Pembukaan UUD 1945 

Menguraikan Pengertian Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia. 

35 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Menyebutkan pasal dalam UUD 1945 

36 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Mengidentifikasi asas-asas dala peraturan 
perundang-undangan 

37 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

MenguraikanTata 
UrutanPeraturanPerundang-undangan di 
Indonesia. 

38 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

MenguraikanTata 
UrutanPeraturanPerundang-undangan di 
Indonesia. 

39 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

MenguraikanTata 
UrutanPeraturanPerundang-undangan di 
Indonesia. 

40 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Mengidentifikasi asas-asas dala peraturan 
perundang-undang 

41 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Memberikan contoh kesadaran hukum 

42 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Menjelaskan tugas dari salah satu lembaga 
negara 
 

43 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Menjelaskan Proses 
PembuatanPeraturanPerundang-undangan 
Indonesia berdasarkanUndangUndang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

44 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Menjelaskan Proses Pembuatan Peraturan 
Perundang-undangan Indonesia  
 

44 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Menjelaskan berlakunya Peraturan 
Perundang-undangan Indonesia 



berdasarkanUndangUndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

45 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Menjelaskan proses RUU 

46 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Menjelaskan fungsi peraturan perundang-
undangan 

47 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Mengidentifikasi asas-asas dala peraturan 
perundang-undang 

48 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Menunjukkan kepatuhan terhadap 
perundang-undangan 

49 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Memberikan contoh sikap sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 
 

50 Memahami tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. 

Memaknai tata urutan perundang-
undangan 

Memberikan contoh sikap sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 8 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

BAHASA JAWA 
 

No KD Materi Indikator Soal 

1. 3.1 Mengidentifikasi, 
memahami dan 
menganalisis  struktur 
teks, unsur kebahasaan, 
dan pesan moral cerita 
fiksi (wayang/ 
cerkak/folklor/ topèng 

ḍhâlâng) secara lisan 

dan tulis. 
 
4.1 Mengapresiasi cerita fiksi 

(wayang/ cerkak/ folklor/ 

topèng ḍhâlâng) secara 

lisan dan tulis. 

 Teks cerita pendek 

 Struktur teks cerita pendek 

 Unsur kebahasaan dalam cerita 
pendek 

 Pesan moral dalam cerita 
pendek 

 Isi cerita pendek 

Disajikan Teks Cerita Pendek, siswa mampu 
menentukan judul 
 
Disajikan Teks Cerita Pendek, siswa mampu 
menentukan penokohan (paraga) yang disebutkan 
 
Disajikan Teks Cerita Pendek, siswa mampu 
menentukan latar/seting tempat dalam cerita 
 
Disajikan Teks Cerita Pendek, siswa mampu 
menentukan latar/seting waktu dalam cerita 
 
Disajikan Teks Cerita Pendek, siswa mampu 
menentukan nama tokoh  
 
Disajikan sebuah kalimat dan siswa mampu 
menentukan tembung dwilingga wantah 
 
Disajikan Pilihan dan siswa mampu menentukan 
contoh ater-ater anuswara  
 
Disajikan pilihan dan siswa mampu menentukan arti 
kata homonim 
 
Disajikan pilihan dan siswa mampu menentukan 
unsur intrinsik cerkak 
 
Disajikan pilihan dan siswa mampu menentukan 
tembung andahan panambang 
 
Disajikan pilihan dan siswa mampu menentukan 
tembung andahan ater-ater tripurusa 
 
Disajikan kutipan cerita dan siswa mampu 
menentukan makna paribasan 
 
Disajikan pilihan dan siswa mampu menentukan 
kalimat aktif (ukara tanduk) 
 
Disajikan pilihan dann siswa mampu menentukan 
kalimat pasif (ukara tanggap) 
 

 2 3.2 Memahami  struktur dan 
unsur kebahasaan 
dalam teks sesuai  
ragam bahasa dan gaya 
bahasa (bahasa 
rinengga) 

 
4.2 Menulisberbagai bentuk 

kalimat dengan 
menggunakan ragam  
bahasa dan gaya 
bahasa (bahasa 
rinengga) 

 
 
 
 
 
 
 

 Basa Rinengga 
 Paribasan 
 Bebasan  
 Saloka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Disajikan bacaan dan siswa mampu menentukan 
makna bebasan 
 
Disajikan kutipan cerita dan siswa mampu 
menggambarkan tokoh seperti pepindan 
 
Disajikan kutipan cerita dan siswa mampu 
menggambarkan nasib tokoh seperti paribasan 

 
Disajikan keterangan dan siswa mampu 
mengklarifikasikan jenis-ragam bahasa 

 
Disajikan kutipan bahasa dan siswa mampu 
menggambarkan bacaan seperti purwakanti guru 
swara 

 
Disajikan keterangan dan siswa mampu 
mengidentifikasi kelompok ragam bahasa 
Disajikan keterangan dan siswa mampu 
mengidentifikasi kelompok ragam bahasa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Memahami kaidah dalam 

kegiatan wawancara, 
dialog, dan diskusi sesuai 
dengan tatakrama 

 
4.3 Melakukan wawancara, 

dialog, dan diskusi sesuai 
dengan tatakrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Memahami  struktur teks, 

unsur kebahasaan dalam 
menulis berbagai jenis 
surat, iklan, dan reklame  
sesuai konteks. 

 
4.4 Menulis berbagai jenis 

surat, iklan, dan reklame 
sesuai dengan kaidah dan 
konteks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Teks wawancara 

 Ukara tanduk  

 Ukara tanggap 

 Ukara pitakon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jenis iklan/ reklame 

 Struktur teks iklan/ reklame 

 Ukara sambawa 

 Sanajan 

 Umpam

a 

 Pangarep-arep 

 Mokal 

 
Disajikan kutipan bacaan dan siswa mampu 
menggambarkan bacaan seperti saloka 
 
Disajikan kutipan dan siswa mampu memadukan 
dengan kalimat yang benar 
 
Disajikan pilihan dan siswa mampu menentukan 
kalimat purwakanti guru sastra 
 
Disajikan pilihan dan siswa mampu menentukan 
tembung entar 
 
Disajikan sebuah dialog dan siswa mampu 
mengartikan kata sulit yang terdapat dalam dialog 
tersebut. 
 
Disajikan sebuah dialog dan siswa mampu 
melengkapi teks rumpang dalam dialog tersebut. 
 
Disajikan keterangan dan siswa mampu menentukan 
tujuan wawancara 
 
Disajikan keterangan dan siswa mampu menentukan 
langkah-langkah wawancara 
 
Disajikan keterangan dan siswa mampu menentukan 
langkah-langkah wawancara 
 
Disajikan beberapa kalimat perintah dan siswa 
mampu menentukan contoh kalimat perintah yang 
tepat 
 
Disajikan beberapa kalimat dan siswa mampu 
menentukan contoh kalimat tanduk  
 
Disajikan beberapa kalimat dan siswa mampu 
menentukan contoh kalimat tanduk yang tepat 
 
Disajikan sebuah kalimat dan siswa mampu 
menentukan jenis kalimat tersebut. 
 
Disajikan beberapa kalimat dan siswa mampu 
menentukan contoh kalimat tanggap yang tepat 
 
Disajikan sebuah dialog rumpang dan siswa mampu 
melengkapi dialog tersebut 
 
Disajikan sebuah keterangan tentang iklan dan siswa 
mampu menentukan jenis iklan tersebut 
 
Disajikan sebuah keterangan tentang iklan dan siswa 
mampu menentukan jenis iklan tersebut  
 
Disajikan sebuah kalimat dan siswa mampu 
menentukan langkah wawancara 
 
Disajikan sebuah keterangan tentang iklan dan siswa 
mampu menentukan jenis iklan tersebut. 
 
Disajikan sebuah kalimat dan siswa mampu 
menentukan jenis kalimat sambawa 
 
Disajikan sebuah keterangan dan siswa mampu 
menentukan tujuan wawancara 
 
Disajikan sebuah keterangan dan siswa mampu 
menentukan penggunaan unggah-ungguh basa 
dalam wawancara 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disajikan sebuah keterangan tentang iklan dan siswa 
mampu menentukan kaidah penulisan iklan. 
 
Disajikan sebuah kalimat dan siswa mampu 
menentukan jenis kalimat sambawa. 
 
Disajikan beberapa keterangan dan siswa mampu 
menentukan sifat bahasa dalam iklan 
 
Disajikan sebuah kalimat dan siswa mampu 
menentukan jenis kalimat tersebut 
 
Disajikan beberapa keterangan dan siswa mampu 
menentukan jenis iklan dari keterangan tersebut 
 
Disajikan sebuah kalimat dan siswa mampu 
menentukan jenis kalimat sambawa 
 
Disajikan sebuah kalimat dan siswa mampu 
menentukan jenis kalimat sambawa 
 



 
KISI-KISI MATERI PAS KELAS 8 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

PRAKARYA 
 

 Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian 

1 3.1. Memahami pengetahuan 

tentang jenis, sifat, 

karakter dan teknik 

pengolahan bahan lunak 

(tanah liat, getah, lilin, 

clay polimer, clay 

tepung, plastisin, parafin, 

gips dan lain-lain) 

Kerajinan 

bahan lunak 

 Pengertian bahan lunak 

 Prinsip kerajinan bahan lunak 

 Manfaat dan fungsi bahan lunak (tanah liat) 

 Jenis bahan lunak alami 

 Jenis dan karakter bahan lunak 

 Teknik pembuatan keramik 

 Jenis bahan lunak alami 

 Prosedur berkarya dari bahan lunak buatan 

 Jenis bahan lunak buatan 

 Teknik berkarya dari bahan lunak buatan 

 Perencanaan dan pengemasan produk 

2 3.1. Menganalisis rancangan 

pembuatan, penyajian 

dan pengemasan bahan 

pangan serelia, kacang-

kacangan dan umbi 

menjadi makanan dan 

minuman yang ada di 

wilayah setempat 

Pengolahan 

bahan pangan 

serelia,umbi 

dan kacang-

kacangan 

 Pengertian serelia 

 Olahan setengah jadi serelia dan umbi 

 Kriteria bahan pangan 

 Contoh serelia dan umbi-umbian 

 Keuntungan pengolahan setengah jadi serelia, umbi dan kacang-

kacangan 

 Kandungan umbi-umbian 

 Prinsip sanitasi dan higyene makanan 

 Kacang-kacangan 

 Teknik pengolahan serelia dan umbi-umbian 

 Alat penyajian makanan 

3 3.1. Memahami 

perkembangan, 

peralatan, dan media 

pengantar teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

 

Rekayasa 

(Teknologi 

Informasi dan 

komunikasi) 

 Sejarah Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 Alat komunikasi modern 

 Peralatan komunikasi 

 Alat komunikasi tradisional dan modern 

 Keuntungan penggunaan perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi 

 Bel listrik 

 Produk rekayasa penghasil bunyi 

4 3.1 Memahami komoditas 

ternak kesayangan 

(kelinci, hamster, 

burung, ayam hias, 

reptil, kucing, dan lain-

lain) yang dapat 

dikembangkan sesuai 

kebutuhan wilayah 

setempat 

Budidaya 

ternak hias 

 Pengertian ternak hias/kesayangan 

 Ragam jenis ternak hias 

 Komponen komoditas ternak kesayangan 

 Jenis-jenis kelinci 

 Persyaratan sarana dan prasarana dalam budidaya ternak hias 

 Jenis-jenis kucing 

 

 

 
 
 


