
KISI-KISI MATERI PAS KELAS 9 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

BAHASA INDONESIA 
 

NO 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

1 3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan dari 
teks laporan percobaan yang didengar 
atau dibaca (percobaan sederhana 
untuk mendeteksi zat berbahaya pada 
makanan, adanya vitamin pada 
makanan, dll) 

membandingkan penggunaan 
bahasa beberapa jenis teks 

Menentukan perbedaan penggunaan 
bahasa teks laporan percobaan 

2 3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan dari 
teks laporan percobaan yang didengar 
atau dibaca (percobaan sederhana 
untuk mendeteksi zat berbahaya pada 
makanan, adanya vitamin pada 
makanan, dll) 

menentukan alasan kesalahan 
penggunaan ejaan dan tanda baca 

menentukan alasan kesalahan 
penggunaan ejaan  kalimat dari teks 
laporan percobaan 

3 3.1Mengidentifikasi informasi dari laporan 
percobaan yang dibaca dan didengar  
percobaan sederhana untuk 
mendeteksi zat berbahaya pada 
makanan, adanya vitamin pada 
makanan, dll) 

menentukan bagian teks laporan 
percobaan 

menentukan kalimat utama teks 
laporan percobaan 

4 4.2 Menyajikan tujuan, bahan/alat, langkah, 
dan hasil dalam laporan percobaan 
secara tulis dan lisan dengan 
memperhatikan kelengkapan data, 
struktur, aspek kebahasaan, dan aspek 
lisan 

menyusun urutan kalimat berbagai 
jenis teks 

menyusun urutan kalimat menjadi 
teks laporan percobaan 

5 3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan dari 
teks laporan percobaan yang didengar 
atau dibaca (percobaan sederhana 
untuk mendeteksi zat berbahaya pada 
makanan, adanya vitamin pada 
makanan, dll) 

menentukan alasan kesalahan 
penggunaan ejaan dan tanda baca 

menentukan alasan kesalahan 
penggunaan tanda baca (:) pada 
kalimat 

6 4.1 Menyimpulkan tujuan, bahan/alat, 
langkah, dan hasil dalam laporan 
percobaan yang didengar dan/atau 
dibaca 

meringkas isi teks laporan 
percobaan 

menentukan ringkasan teks laporan 
percobaan 

7 4.2 Menyajikan tujuan, bahan/alat, langkah, 
dan hasil dalam laporan percobaan 
secara tulis dan lisan dengan 
memperhatikan kelengkapan data, 
struktur, aspek kebahasaan, dan aspek 
lisan 

menggunakan kata bentukan 
(mengisi sesuai kaidah bentukan 
kata) 

melengkapi kalimat rumpang dengan 
kata bentukan 

8 4.2 Menyajikan tujuan, bahan/alat, langkah, 
dan hasil dalam laporan percobaan 
secara tulis dan lisan dengan 
memperhatikan kelengkapan data, 
struktur, aspek kebahasaan, dan aspek 
lisan 

menunjukkan kesalahan 
penggunaan kata, kalimat, 
kepaduan paragraf 

menentukan kesalahan penggunaan 
kalimat pada teks laporan percobaan 

9 4.3 Menyimpulkan gagasan, pandangan, 
arahan, atau pesan dalam pidato 
(lingkungan hidup, kondisi sosial, 
dan/atau keragaman budaya) yang 
didengar dan/atau dibaca 

menentukan ide pokok teks pidato 
persuasif 

menentukan ide pokok teks pidato 
persuasif 

10 3.4 Menelaah struktur dan ciri kebahasaan 
pidato persuasif tentang permasalahan 
aktual yang didengar dan dibaca 

menentukan alasan kesalahan 
penggunaan kata, kalimat, dan 
ketidakpaduan paragraf 

menentukan alasan kesalahan 
penggunaan kata dalam kalimat dari 
teks pidato persuasif 

11 4.4 Menuangkan gagasan, pikiran, arahan 
atau pesan dalam pidato (lingkungan 
hidup, kondisi sosial, dan/atau 
keragaman budaya) secara lisan 

menulis teks  pidato persuasif  
singkat sesuai dengan konteks 

menentukan pengembangan data 
menjadi teks  pidato persuasif   



NO 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

dan/atau tulis dengan memperhatikan 
struktur dan kebahasaan 

12 3.13 Menemukan unsur-unsur dari buku fiksi 
dan nonfiksi yang dibaca 

memperbaiki kesalahan 
penggunaan ejaan dan tanda baca 

menentukan perbaikan tanda baca  
daftar pustaka 

13 Mengidentifikasi gagasan, pikiran, 
pandangan, arahan, atau pesan dalam 
pidato persuasif tentang permasalahan 
actual yang didengar dan dibaca 

menentukan informasi tersurat teks menentukan isi teks pidato persuasif 

14 4.3 Menyimpulkan gagasan, pandangan, 
arahan, atau pesan dalam pidato 
(lingkungan hidup, kondisi sosial, 
dan/atau keragaman budaya) yang 
didengar dan/atau dibaca 

menentukan ide pokok teks  pidato 
persuasif 

menentukan ide pokok teks pidato 
persuasif 

15 3.3Mengidentifikasi gagasan, pikiran, 
pandangan, arahan, atau pesan dalam 
pidato persuasif tentang 
permasalahan actual yang didengar 
dan dibaca 

menentukan bagian teks menentukan paragraf yang 
merupakan bagian struktur teks  
pidato persuasif 

16 4.3 Menyimpulkan gagasan, pandangan, 
arahan, atau pesan dalam pidato 
(lingkungan hidup, kondisi social, 
dan/atau keragaman budaya) yang 
didengar dan/atau dibaca 

membandingkan penggunaan pola 
penyajian beberapa jenis teks 

menentukan perbedaan pola 
penyajian teks pidato persuasif 

17 4.6 Mengungkapkan pengalaman dan 
gagasan dalam bentuk cerita pendek 
dengan memperhatikan struktur dan 
kebahasaan 

menulis teks cerpen singkat sesuai 
dengan konteks 

menentukan pengembangan data 
menjadi teks cerpen 

18 3.6 Menelaah struktur dan aspek 
kebahasaan cerita pendek yang dibaca 
atau didengar 

memperbaiki kesalahan 
penggunaan kata, kalimat, dan 
ketidakpaduan paragraf 

menentukan perbaikan kalimat dari 
teks cerpen 

19 3.6 Menelaah struktur dan aspek 
kebahasaan cerita pendek yang 
dibaca atau didengar 

memperbaiki kesalahan 
penggunaan ejaan dan tanda baca 

menentukan perbaikan kata dalam 
kalimat dari teks cerpen 

20 4.6 Mengungkapkan pengalaman dan 
gagasan dalam bentuk cerita pendek 
dengan memperhatikan struktur dan 
kebahasaan 

menggunakan istilah dalam kalimat menentukan penggunaan istilah yang 
tepat dari kalimat-kalimat dari teks 
cerpen 

21 4.5 Menyimpulkan unsur-unsur pembangun 
karya sastra dengan bukti yang 
mendukung dari cerita pendek yang 
dibaca atau didengar 

menentukan bagian teks cerpen menentukan kalimat yang 
mengandung penggambaran watak 
(tertentu) dalam teks cerpen 

22 3.5 Mengidentifikasi unsur pembangun karya 
sastra dalam teks cerita pendek yang 
dibaca atau didengar 

 
menunjukkan bukti latar dan watak  

menentukan kalimat yang 
menunjukkan bukti latar 

23 4.5 Menyimpulkan unsur-unsur pembangun 
karya sastra dengan bukti yang 
mendukung dari cerita pendek yang 
dibaca atau didengar 

 menyimpulkan sebab/akibat konflik  
 

 

menentukan sebab konflik dari 
petikan teks cerpen 

24 3.12  Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi 
teks cerita inspiratif 

menyimpulkan isi tersirat  
 

menentukan simpulan isi  tersirat  teks 
cerita inspiratif 

25 4.13 Membuat peta pikiran/rangku-man alur 
tentang isi buku nonfiksi/buku fiksi yang 
dibacadidengar 

meringkas teks (1 subbab) 
 

menentukan ringkasan  teks dari 
petikan buku 

26 4.8Mengungkapkan kritik, sanggahan, atau 
pujian dalam bentuk teks tanggapan 
secara lisan dan/atau tulis dengan 
memperhatikan struktur dan 
kebahasaan 

membandingkan penggunaan 
bahasa  
 

menentukan perbedaan penggunaan 
bahasa dari teks tanggapan 

27 3.7 Mengidentifikasi informasi berupa kritik 
atau pujian dari teks tanggapan 
(lingkungan hidup, kondisi sosial, 
dan/atau keragaman budaya, dll) yang 
didengar dan/atau dibaca 

menentukan informasi tersurat teks  
tanggapan 

menentukan jawaban pertanyaan 
tentang isi teks tanggapan 

28 4.7Menyimpulkan isi teks tanggapan berupa 
kritik atau pujian (mengenai lingkungan 

menyimpulkan pendapat pro/kontra 
dalam teks  

menentukan kalimat persetujuan dari 
teks tanggapan 



NO 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

hidup, kondisi sosial, dan/atau 
keragaman budaya) yang didengar dan 
dibaca 

 
 

29 3.8 Menelaah struktur dan kebahasaan dari 
teks tanggapan (lingkungan hidup, 
kondisi sosial, dan/atau keragaman 
budaya, dll) berupa kritik, sanggahan, 
atau pujian yang didengar dan/atau 
dibaca 

Disajikan dua teks, siswa 
menentukan perbedaan pola 
penyajian kedua teks 

menentukan perbedaan pola 
penyajian teks tanggapan 

30 4.8Mengungkapkan kritik, sanggahan, atau 
pujian dalam bentuk teks tanggapan 
secara lisan dan/atau tulis dengan 
memperhatikan struktur dan 
kebahasaan 

melengkapi kata, kalimat, paragraf 
teks  tanggapan 

menentukan kalimat penegasan 
ulang untuk melengkapi teks 
tanggapan rumpang 

31 3.7 Mengidentifikasi informasi berupa kritik 
atau pujian dari teks tanggapan 
(lingkungan hidup, kondisi sosial, 
dan/atau keragaman budaya, dll) yang 
didengar dan/atau dibaca 

menentukan informasi tersurat teks 
tanggapan 

menentukan letak kalimat utama 
paragraph dari teks tanggapan 

32 4.7 Menyimpulkan isi teks tanggapan berupa 
kritik atau pujian (mengenai lingkungan 
hidup, kondisi sosial, dan/atau 
keragaman budaya) yang didengar dan 
dibaca 

menggunakan istilah dalam kalimat 
teks tanggapan 

menentukan arti istilah dari teks 
tanggapan 

33 4.7 Menyimpulkan isi teks tanggapan berupa 
kritik atau pujian (mengenai lingkungan 
hidup, kondisi sosial, dan/atau 
keragaman budaya) yang didengar dan 
dibaca  

menyimpulkan isi teks tanggapan menentukan simpulan isi teks 
tanggapan 

34 4 .9 Menyimpulkan isi gagasan, pendapat, 
argumen yang mendukung dan yang 
kontra serta solusi atas permasalahan 
actual dalam teks diskusi yang didengar 
dan dibaca 

menentukan makna kata/kalimat 
pada teks diskusi 

menentukan makna kalimat pada teks 
diskusi 

35 3.9 Mengidentifikasi informasi teks diskusi 
berupa pendapat pro dan kontra dari 
permasalahan aktual yang dibaca dan 
didengar 

menyimpulkan pendapat pro/kontra 
dalam teks 

menentukan kalimat yang 
menyatakan ketidaksetujuan (kontra) 
dalam teks diskusi 

36 3.10 Menelaah pendapat, argumen yang 
mendukung dan yang kontra dalam teks 
diskusi berkaitan dengan permasalahan 
aktual yang dibaca dan didengar 

memvariasikan kalimat menentukan variasi kalimat dari  teks 
diskusi 

37 3.14 Menelaah hubungan unsur-unsur dalam 
buku fiksi dan nonfiksi 

menyusun urutan kalimat berbagai 
jenis teks 

menentukan urutan yang tepat unsur-
unsur buku nonfiksi 

38 4.10 Menyajikan gagasan/penda-pat, 
argumen yang mendukung dan yang 
kontra serta solusi atas permasalahan 
aktual dalam teks diskusi dengan 
memperhatikan struktur dan aspek 
kebahasaan, dan aspek lisan (intonasi, 
gestur, pelafalan) 

memperbaiki kesalahan 
penggunaan tanda baca 

menentukan perbaikan kesalahan 
penggunaan tanda baca dalam 
kalimat dari teks diskusi 

39 3.10 Menelaah pendapat, argumen yang 
mendukung dan yang kontra dalam teks 
diskusi berkaitan dengan permasalahan 
aktual yang dibaca dan didengar 

menunjukkan kesalahan 
penggunaan kata, kalimat, 
kepaduan paragraf 

menentukan kesalahan penggunaan 
kalimat sanggahan (pendapat kontra) 
dalam teks diskusi 

40 4.10 Menyajikan gagasan/pendapat, 
argumen yang mendukung dan yang 
kontra serta solusi atas permasalahan 
aktual dalam teks diskusi dengan 
memperhatikan struktur dan aspek 
kebahasaan, dan aspek lisan (intonasi, 
gestur, pelafalan) 

melengkapi kata, kalimat, paragraf menentukan kalimat yang tepat untuk 
melengkapi teks diskusi rumpang 

41 4.14 Menyajikan tanggapan terhadap isi 
buku fiksi nonfiksi yang dibaca 

menunjukkan kesalahan 
penggunaan ejaan atau tanda baca 

menentukan kesalahan penggunaan 
ejaan kata pada kalimat dari teks 
tanggapan buku 



NO 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

42 3.11 Mengidentifikasi isi ungkapan simpati, 
kepedulian, empati, atau perasaan 
pribadi dari teks cerita inspiratif yang 
dibaca dan didengar 

menentukan makna kata dalam teks 
cerita inspiratif 

menentukan makna kata yang tepat 
dari teks cerita inspiratif 

43 4.11 Menyimpulkan isi ungkapan simpati, 
kepedulian, empati atau perasaan 
pribadi dalam bentuk cerita inspiratif 
yang dibaca dan didengar tulisan 

menyimpulkan makna simbol dalam 
teks cerita inspiratif 

menentukan makna simbol dari  
ungkapan simpati  pada teks cerita 
inspiratif 

44 4.11 Menyimpulkan isi ungkapan simpati, 
kepedulian, empati atau perasaan 
pribadi dalam bentuk cerita inspiratif 
yang dibaca dan didengar 

menyimpulkan isi tersirat teks cerita 
inspiratif 

menentukan makna tersirat dari 
ungkapan perasaan pribadi (empati) 
pada teks cerita inspiratif 

45 4.12 Mengungkapkan rasa simpati, empati, 
kepedulian, dan perasaan dalam bentuk 
cerita inspiratif dengan memperhatikan 
struktur cerita dan aspek kebahasaan 

menyimpulkan sebab/akibat konflik 
dalam teks cerita inspiratif 

menentukan akibat terjadinya konflik 
pada teks cerita inspiratif 

46 3.12  Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi 
teks cerita inspiratif 

menentukan bagian teks cerita 
inspiratif 

menentukan nama bagian teks dari 
struktur teks cerita inspiratif 

47 3.12 Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi 
teks cerita inspiratif 

membandingkan pola 
pengembangan teks cerita inspiratif 
dengan teks lain 

menentukan kalimat yang 
menyatakan ungkapan kepedulian 
dalam teks cerita inspiratif 

48 3.11 Mengidentifikasi isi ungkapan simpati, 
kepedulian, empati, atau perasaan 
pribadi dari teks cerita inspiratif yang 
dibaca dan didengar 

Menentukan makna tersurat 
tekscerita inspiratif 

menentukan perbedaan pola 
pengembangan teks cerita inspiratif 

49 4.12 Mengungkapkan rasa simpati, empati, 
kepedulian, dan perasaan dalam 
bentuk cerita inspiratif dengan 
memperhatikan struktur cerita dan 
aspek kebahasaan 

menunjukkan kesalahan 
penggunaan kata 

menentukan kesalahan penggunaan 
kata yang mengungkapkan rasa 
simpati pada teks cerita inspiratif 

50 4.14 Menyajikan tanggapan terhadap isi 
buku fiksi nonfiksi yang dibaca 

mengubah teks ke dalam bentuk 
lain 

menentukan perubahan teks dalam 
bentuk teks tanggapan (bentuk 
komentar) yang tepat 

 

 

 

  



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 9 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
FIQIH 

 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi 

   Peserta didik mampu: 

1 
3.1.  Memahami ketentuan 

menyembelih binatang 
Penyembelihan Menentukan syarat-syarat penyembelihan 

   Menyebutkan adab penyembelihan 

   
Menyimpulkan hal-hal yang dimakruhkan dalam 
penyembelihan 

2 
3.2   Memahami ketentuan 

kurban dan akikah 
Kurban dan 
akikah 

Menganalisis hukum kurban dan akikah 

   Menafsirkan dalil tentang kurban 

   Menentukan waktu pelaksanaan kurban 

   Menentukan umur hewan kurban 

   Menentukan pembagian daging kurban dan akikah 

   Menentukan hikmah ibadah kurban 

3 
3.3.  Memahami ketentuan jual 

beli dan qirad 
Jual Beli Menafsirkan dalil tentang jual beli 

   Menganalisis rukun jual beli 

   Menyebutkan syarat-syarat jual beli 

   Mengklasifikasikan jual beli yang sah tapi terlarang 

   Menganalisis jual beli yang terlarang 

  Qiradh Menentukan hukum qiradh 

   Mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan qiradh 

   Menjelaskan rukun qiradh 

4 
3.4. Menganalisis larangan 

riba  
Riba Menentukan jenis riba 

5 
4.4.  Menyajikan tata cara 

menghidari riba 
 Mengidentifikasi kiat untuk mengindari riba 

6 
3.1.  Memahami ketentuan 

pinjam- meminjam  
  

7 
3.2  Memahami ketentuan 

hutang-piutang 
  

8 
3.4  Menjelaskan ketentuan upah 
 

  

9 
3.5. Memahami  ketentuan  

pengurusan jenazah 
Pengurusan 
Jenazah 

Menentukan syarat wajib memandikan jenazah 

   Mengidentifikasi ketentuan mengkafani jenazah 

   Mengidentifikasi ketentuan menyalati jenazah 

   Mengidentifikasi ketentuan menguburkan jenazah 

   Menentukan adab bertakziyah 

   Mengklasifikasikan adab ziarah kubur 

10 3.6  Memahami ketentuan waris Warisan Menyebutkan sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan 

   Menentukan bagian ahli waris 

11 
4.6 Mensimulasikan tata cara 

pembagian waris 
 menghitung pembagian warisan 

 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 9 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

BAHASA INGGRIS 
 

No Materi Lingkup Materi 
Level 

Kognitif 
Indikator soal 

1 

hope dan wish 

Fungsi Sosial :  
rincian unsur teks 
 

L1 Disajikan sebuah teks  berbentuk dialog tentang (wish) , 
peseta  didik dapat menjelaskan rincianan unsur teks 

2. Fungsi Sosial : menyimpulkan 
langkah yang akan diambil 
 

L3 Disajikan teks dialog yang sama, peserta didik dapat 
menyimpulkan langkah yang akan diambil dengan benar. 

3. 

Greeting card 

Fungsi Sosial: 
mengidentifikasi tujuan 
 

L1 
 
 

Disajikan sebuah teks  berbentuk greeting card, peseta 
didik dapat mengidentifikasi tujuan dengan benar 

4. Fungsi Sosial:  
menjelaskan alasan 
 

L2 Disajikan teks yang sama, peserta didik dapat 
menjelaskan alasan dengan benar 

5. 

Procedure text 

Fungsi Sosial: 
menjelaskan manfaat 
 

L2 Disajikan sebuah teks procedure, Siswa dapat 
menjelaskan manfaat dari teks  dengan benar 

6. Struktur text: 
mengidentifikasi rincian langkah 

L1 Disajikan sebuah teks Procedure, siswa dapat 
menentukan rincian langkah dengan benar 

7. Struktur text: 
menjelaskan rincian unsur-unsur 
teks 

L2 Disajikan sebuah teks procedure, Siswa dapat 
menjelaskan rincian unsur-unsur teks procedure dengan 
benar 

8. 

hope dan wish 

Struktur text: 
menjelaskan rincian unsur-unsur 
teks 

L2 Disajikan sebuah teks  berbentuk dialog tentang ungkapan 
pujian kesuksesan/keberhasilan , peseta  didik dapat 
menjelaskan rincian unsur-unsur teks dengan benar 

9. Fungsi Sosial: menyimpulkan 
rincian unsur teks 
 

L3 Disajikan teks yang sama, peserta didik dapat 
menyimpulkan rincian unsur teks dengan benar 

10. Struktur teks: 
menjelaskan rincian unsur teks 

L2 Disajikan teks dialogue, peserta didik dapat menjelaskan 
rincian unsur teks dengn benar 

11. 

Agreement/ 
disagreement 

Struktur teks: 
Menjelaskan rincian unsur teks 

L2 Disajikan teks dialog, peserta didik dapat menjelaskan 
rincian unsur teks dengan benar 

12. Fungsi Sosial:  
menjelaskan maksud 
 

L2 Disajikan teks dialog , peserta didik dapat menjelaskan 
maksud dengan benar 

13. Struktur teks: menjelaskan 
maksud 
 

L2 Disajikan sebuah teks dialog, peserta didik dapat 
menjelaskan maksud 
dengan benar 

14. 

Label 

Fungsi sosial: 
mengidentifikasi tujuan 
 

L1 Disajikan sebuah teks berbentuk label, peserta didik dapat 
mengidentifikasi tujuan  dengan benar 

15. Unsur Kebahasaan: menjelaskan 
persamaan kata 

L2 Disajikan sebuah teks yang sama, peserta didik dapat 
menjelaskan persamaan kata dengan benar 
 

16. 

Stating purpose 

Fungsi sosial: mengidentifikasi 
topik 
 

L1 Disajikan teks dialog, peserta didik dapat mengidentifikasi 
topik dengan benar 

17. Struktur teks: menyimpulkan 
rincian deskripsi 
 

L3 Disajikan  sebuah teks dialog yang sama , peserta didik 
dapat menyimpulkan rincian deskripsi dengan benar 

18. Unsur Kebahasaan: menjelaskan 
persamaan kata 

L2 Disajikan sebuah teks  dialog yang sama, peserta didik 
dapat menjelaskan persamaan kata dengan benar 

19. Struktur Teks: 
menjelaskan maksud  
 

L1 Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat 
menjelaskan  maksud  dengan benar 

20. Struktur Teks:  
menjelaskan tujuan 

L1 Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat 
menjelaskan tujuan dengan benar 

21. 
Simple past tense 

Unsur kebahasaan: 
menjelaskan aspek unsur 
kebahasaan terkait tense 

L2 Disajikan sebuah paragraph rumpang, peserta didik dapat 
menjelaskan kata kerja dengan benar 

22. 
Present continuous 

Unsur kebahasaan: L2 Disajikan sebuah paragraph rumpang yang sama, peserta 
didik  dapat menjelaskan kata kerja dengan benar 



menjelaskan aspek unsur 
kebahasaan terkait tense 

23. 
Future continuous 

Unsur kebahasaan: 
menjelaskan aspek unsur 
kebahasaan terkait tense 

 
L2 

Disajikan sebuah paragraph rumpang, peserta didik dapat 
menjelaskan kata kerja dengan benar 

24. 
Present continuous 

Unsur kebahasaan: 
menjelaskan aspek unsur 
kebahasaan terkait tense 

L2 Disajikan sebuah dialog rumpang, peserta didik dapat 
menjelaskan kata kerja dengan benar 

25. 
Present continuous 

Unsur kebahasaan: 
mengidentifikasi aspek unsur 
kebahasaan terkait tense 

L2 Disajikan sebuah dialog rumpang, peserta didik dapat 
menjelaskan kata kerja dengan benar 

26. 

Present perfect 
tense 

Unsur kebahasaan: 
mengidentifikasi kata kerja 

L1 Di berikan sebuah dialog, siswa dapat mengidentifikasi 
kata kerja dengan benar 

27. Unsur kebahasaan: 
mengidentifikasi aspek unsur 
kebahasaan terkait tense 

L1 Di berikan sebuah dialog, siswa dapat mengidentifikasi 
kata kerja dengan benar 

28. Unsur kebahasaan: 
mengidentifikasi aspek unsur 
kebahasaan terkait tense 

L1 Di berikan sebuah kalimat, siswa dapat mengidentifikasi 
adverb dengan benar 

29. Unsur kebahasaan: 
mengidentifikasi aspek unsur 
kebahasaan terkait tense 

L1 Di berikan sebuah kalimat, siswa dapat mengidentifikasi 
kata kerja dengan benar 

30. 

Narrative text 

Fungsi Sosial: 
Mengidentifikasi tujuan 

L1 Disajikan teks narrative, siswa dapat mengidentifikasi 
tujuan / maksud penulis dengan benar 

31. Unsur kebahasaan: 
Mengidentifikasi referensi 
gramatika 

L1 Disajikan teks narrative, siswa dapat mengidentifikasi 
referensi gramatika dengan benar 

32. Fungsi sosial: 
Menjelaskan isu/masalah 

L2 Disajikan teks narrative, siswa dapat menjelaskan isu / 
masalah dengan benar 

33. Fungsi sosial: 
Menyimpulkan nilai yang diusung 

L3 Disajikan teks narrative, siswa dapat menyimpulkan nilai 
yang diusung dari cerita dengan benar 

34. 

Passive voice 

Unsur kebahasaan: 
mengidentifikasi aspek unsur 
kebahasaan terkait passive voice 

L1 Disajikan dialog, siswa dapat mengidentifikasi kata kerja 
dengan benar 

35. Unsur kebahasaan: 
menyimpulkan rincian deskripsi 

L3 Disajikan beberapa kalimat aktif, siswa dapat 
menyimpulkan rincian deskripsi dengan benar. 

36. Unsur kebahasaan: 
menyimpulkan rincian deskripsi  

L3 Disajikan beberapa kalimat aktif, siswa dapat 
menyimpulkan rincian deskripsi dengan benar. 

37. Unsur kebahasaan: 
menjelaskan word order 

L2 Disajikan kata acak, siswa dapat menjelaskan word order 
dengan benar 

38. Unsur kebahasaan: 
mengidentifikasi aspek unsur 
kebahasaan terkait passive voice 

L1 Disajikan dialog, siswa dapat mengidentifikasi kata kerja 
dengan benar 

39. 

Report text 

Fungsi sosial: 
Mengidentifikasi tujuan teks 

L1 Disajikan sebuah teks report, siswa dapat mengidentifikasi 
tujuan teks dengan benar.  

40. Struktur teks: 
menjelaskan rincian deskripsi 

L2 Disajikan sebuah teks report, siswa dapat menjelaskan 
rincian deskripsi dengan benar. 

41. Struktur teks: 
menyimpulkan rincian deskripsi 

L3 Disajikan sebuah teks report, siswa dapat menyimpulkan 
rincian deskripsi dengan benar  

42. Unsur kebahasaan: 
menjelaskan persamaan kata 

L2 Disajikan sebuah teks report, siswa dapat menjelaskan 
persamaan kata dengan benar. 

43. 

Advertisement 

Fungsi Sosial: 
mengidentifikasi topik 

L1 Disajikan sebuah teks iklan, siswa dapat mengidentifikasi 
topik dengan benar 

44. Struktur teks: 
menjelaskan rincian deskripsi 

L2 Disajikan sebuah teks iklan, siswa dapat menjelaskan 
rincian deskripsi dengan benar 

45. Fungsi sosial: 
menjelaskan tujuan 

L2 Disajikan sebuah teks iklan, siswa dapat menjelaskan 
tujuan dengan benar 

46. Struktur teks: 
Menganalisis rincian deskripsi 

L3 Disajikan sebuah teks iklan, siswa dapat menganalisis 
rincian deskripsi dengan benar. 

47. 

Song  

Fungsi sosial: 
menyimpulkan keadaan 

L3 Disajikan sebuah lirik lagu, siswa dapat menyimpulkan 
keadaan dengan benar 

48. Unsur kebahasaan: 
menjelaskan persamaan kata 

L2 Disajikan sebuah lirik lagu, siswa dapat menjelaskan 
persamaan kata dengan benar. 

49. Fungsi sosial: 
menyimpulkan topik 

L3 Disajikan sebuah lirik lagu, siswa dapat menyimpulkan 
topik sebuah lagu dengan benar. 

50. Unsur kebahasaan: 
menjelaskan persamaan kata 

 Disajikan sebuah lirik lagu, siswa dapat menjelaskan 
persamaan kata dengan benar. 
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TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

AKIDAH AKHLAK 
 

No Kompetensi Dasar Materi 
 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 

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

1 

Memahami pengertian beriman 
kepada hari akhir, dalil/buktinya serta 
tanda dan peristiwa yang berhubungan 
dengan hari Akhir tersebut 

Iman kepada Hari Akhir Memahami pengertian iman kepada hari akhir 

  Iman kepada Hari Akhir Menentukan dalil tentang peristiwa hari akhir 

  Iman kepada Hari Akhir Menentukan nama-nama lain hari akhir 

 
 Iman kepada Hari Akhir Mengidentifikasi fenomena/tanda-tanda hari 

akhir/kiamat 

Kecil dan besar 

 
 Iman kepada Hari Akhir Mengidentifikasi fenomena/tanda-tanda hari 

akhir/kiamat 

Kecil dan besar 

  Iman kepada Hari Akhir Menunjukkan contoh perilaku orang yang beriman 
kepada hari akhir 

2 

Memahami macam-macam alam gaib 
yang berhubungan dengan hari akhir 
(‘alam barzah, yaumul ba’ts, yaumul 
hisaab,yaumul 
miizaan,yaumul jazaa) 

Iman kepada Hari Akhir Menjelaskan pengertian macam-macam alam ghaib 

yang berhubungan dengan hari akhir 

  Iman kepada Hari Akhir Menjelaskan pengertian, macam-macam alam ghaib 

yang berhubungan dengan hari akhir 

 
 Iman kepada Hari Akhir Menunjukkan dalil tentang alam ghaib yang 

berhubungan dengan Hari Akhir 

 

  Iman kepada Hari Akhir Menunjukkan contoh perilaku orang yang mengimani 

alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir 

3 

Memahami pengertian, contoh, dan 
dampak berilmu, kerja keras, kreatif, 
dan produktif dalam 
fenomena kehidupan 

Akhlak Terpuji kepada Diri 
Sendiri 

Mendefiniskan akhlak terpuji (berilmu, kerja keras, 
kreatif, produktif) 

  Akhlak Terpuji kepada Diri Mendefinisikan akhlak terpuji (berilmu, kerja keras, 
kreatif, produktif) 

  Akhlak Terpuji kepada Diri Menjelaskan dalil yang berkenaan dengan  akhlak 

terpuji (berilmu, kerja keras, kreatif, produktif) 

   Akhlak Terpuji kepada diri 
sendiri 

Mengidentifikasi contoh akhlak terpuji (berilmu, kerja 

keras, kreatif, produktif) 

  Akhlak Terpuji kepada diri 
sendiri 

Menjelaskan dampak positif akhlak terpuji (berilmu, 

kerja keras, kreatif, produktif) 

  Akhlak Terpuji kepada diri 
sendiri 

Menunjukkan contoh perilaku (berilmu, kerja keras, 

kreatif, produktif) 

  Akhlak Terpuji kepada diri 
sendiri 

Menganalisa ciri ciri dari sikap orang yang berilmu, 
bekerja keras,kreatif, dan produktif 

 
 Akhlak Terpuji kepada diri 

sendiri 
Menunjukkan  dampak positif dari berilmu, kerja keras, 
kreatif, dan produktif 
dari kisah-kisah dan fenomena kehidupan  

4 
Memahami adab islami kepada 
kepada tetangga 

Akhlak  
Bertetangga 

Menjelaskan pengertian  
tetangga 

  Akhlak  
Bertetangga 

Mengidentifikasi dalil adab islami kepada 

tetangga 

  Akhlak  
Bertetangga 

Menunjukkan adab utama dalam kehidupan 

bertetangga 

  Akhlak  
Bertetangga 

Menganalisa adab bertetangga   

dari kisah-kisah dan fenomena kehidupan 



5 Menganalisis kisah sahabat Umar bin 
Khattab r.a 

Keteladan sahabat Umar bin 
Khattab 

Menunjukkan sifat keteladanan Umar bin Khattab 

  Keteladan sahabat Umar bin 
Khattab 

Menganalisis keteladanan Umar bin Khattab dari 
kisah-kisah  

  Keteladan sahabat Umar bin 
Khattab 

Menganalisis keteladanan Umar bin Khattab dari 
kisah-kisah dan fenomena kehidupan sehari-hari 

6 
Meyakini macam-macam takdir yang 
berhubungan dengan qada dan qadar 
Allah Swt. 

Beriman kepada qadha’ dan 
qadar Allah Swt 

Menjelaskan pengertian  
Takdi yang berhubungan dengan  qada dan qadar 
Allah Swt. 

 
 Beriman kepada qadha’ dan 

qadar Allah Swt 
Menjelaskan pengertian  
Takdi yang berhubungan dengan  qada dan qadar 
Allah Swt. 

7 

Menampilkan 
perilaku yang 
mencerminkan 
keimanan kepada 
qada dan qadar 
Allah Swt. 

Beriman kepada qadha’ dan 
qadar Allah Swt 

Menjelaskan pembiasaan perilaku yang mencerminkan 
keimanan kepada qada dan qadar Allah Swt. 

8 

Menunukkan bukti/dalil  kebenaran 
akan adanya qada dan qadar dan ciri-
ciri perilaku orang yang beriman 
kepadanya. 

Iman kepada qada dan 
qadar Allah Swt. 
 

Menjelaskan dalil kebenaran akan adanya qadha’ dan 
qadar Allah Swt 

  Iman kepada qada dan 
qadar Allah Swt. 

Menjelaskan dalil kebenaran akan adanya qadha’ dan 
qadar Allah Swt 

9 
Memyajikan kisah-kisah dari berbagai 
sumber dalam fenomena kehidupan 
tentang qada dan qadar Allah Swt. 

Iman kepada qada dan 
qadar Allah Swt. 
 

Mensimulasikan ciri-ciri perilaku orang yang beriman 
kepada qada dan qadar Allah  Swt. 
 

10 
Mengahayati adab pergaulan remaja 
yang islami 

 

Akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja 

Penghayatan terhadap keimanan pentingnya 
menjalankan adab pergaulan remaja yang islami 

  Akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja 

Penghayatan terhadap keimanan pentingnya 
menjalankan adab pergaulan remaja yang islami 

11 

Menampilkan perilaku akhlak terpuji 
dalam 
pergaulan remaja dalam kehidupan 
sehari-hari 

Akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja 

Pembiasaan berperilaku positif yang sesuai dengan 
akhlak terpuji dalam pergaulan remaja dalam 
kehidupan sehari-hari   

12 

Memahami pentingnya akhlak terpuji 
dalam pergaulan remaja dan dampak 
negatif pergaulan remaja yang tidak 
sesuai dengan akhlak islam 

Akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja 

Menjelaskan  pentingnya akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja dan dampak negatif pergaulan 
remaja yang tidak sesuai dengan akhlak islam 

 
 Akhlak terpuji dalam 

pergaulan remaja 
Menjelaskan  pentingnya akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja dan dampak negatif pergaulan 
remaja yang tidak sesuai dengan akhlak islam 

13 
Mensimulasikan contoh perilaku 
terpuji dan dampak negatif perilaku 
tercela dalam pergaulan remaja 

Akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja 

Mensimulasikan secara berkelompok contoh perilaku 
terpuji dan dampak negatif perilaku tercela dalam 
pergaulan remaja 

14 

Menghayati adab terhadap lingkungan 
yaitu kepada binatang dan tumbuhan, di 
tempat umum, dan di jalan 

Adab terhadap lingkungan 
binatang dan tumbuhan 

Penghayatan terhadap keimanan pentingnya 
kewajiban menerapkan adab terhadap lingkungan 
yaitu kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, 
dan di jalan 

 

 Adab terhadap lingkungan 
binatang dan tumbuhan 

Penghayatan terhadap keimanan pentingnya 
kewajiban menerapkan adab terhadap lingkungan 
yaitu kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, 
dan di jalan 

15 

Terbiasa beradab islami terhadap 
lingkungan yaitu kepada binatang dan 
tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan 

Adab terhadap lingkungan 
binatang dan tumbuhan 

Pembiasaan berperilaku positif yang sesuai dengan 
kewajiban menerapkan adab terhadap lingkungan 
yaitu kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, 
dan di jalan   

16 
Memahami adab terhadap lingkungan 
yaitu kepada binatang dan tumbuhan, 
di tempat umum, dan di jalan 

Adab terhadap lingkungan 
binatang dan tumbuhan 

adab terhadap lingkungan yaitu kepada binatang dan 
tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan 

  Adab terhadap lingkungan 
binatang dan tumbuhan 

adab terhadap lingkungan yaitu kepada binatang dan 
tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan 

17 
Mensimulasikan adab terhadap 
lingkungan yaitu binatang dan 

Adab terhadap lingkungan 
binatang dan tumbuhan 

Presentasi hasil diskusi dan analisis dalil tentang adab 
terhadap lingkungan yaitu binatang dan tumbuhan di 
tempat umum dan di jalan 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tumbuhan di tempat umum dan di 
jalan (DI KMA)) 

18 

Menghayati kisah keteladanan 
sahabat Usman bin Affan, dan Ali bin 
Abi Thalib 

 

kisah keteladanan sahabat 
Usman bin Affan, dan Ali bin 
Abi Thalib 

Penghayatan terhadap kisah keteladanan sahabat 
Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib 

 
 kisah keteladanan sahabat 

Usman bin Affan, dan Ali bin 
Abi Thalib 

Penghayatan terhadap kisah keteladanan sahabat 
Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib 

19 
Meneladani sifat-sifat utama sahabat 
Usman bin Affan , dan Ali bin Abi 
Thalib 

kisah keteladanan sahabat 
Usman bin Affan, dan Ali bin 
Abi Thalib 

Pembiasaan prilaku yang mencontoh sifat-sifat utama 
sahabat Usman bin Affan , dan Ali bin Abi Thalib 

20 
Menganalisis kisah keteladanan 
sahabat Usman bin Affan , dan Ali bin 
Abi Thalib 

kisah keteladanan sahabat 
Usman bin Affan, dan Ali bin 
Abi Thalib 

Keteladanan Sahabat Usman bin Affan dan Ali bin Abi 
Thalib 

 
 kisah keteladanan sahabat 

Usman bin Affan, dan Ali bin 
Abi Thalib 

 

21 

Menceritakan kisah keteladanan 
sahabat Usman bin Affan , dan Ali bin 
Abi Thalib 

 

kisah keteladanan sahabat 
Usman bin Affan, dan Ali bin 
Abi Thalib 

Menceritakan contoh keteladanan sahabat Usman bin 
Affan , dan Ali bin Abi Thalib   
 

 
 kisah keteladanan sahabat 

Usman bin Affan, dan Ali bin 
Abi Thalib 

Menceritakan contoh keteladanan sahabat Usman bin 
Affan , dan Ali bin Abi Thalib   
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MATEMATIKA 
 

NO MATERI SUB MATERI 

1. Bilangan berpangkat dan bentuk akar Menentukan bilangan berpangkat 

2. Bilangan berpangkat dan bentuk akar Operasi bilangan berpangkat 

3. Bilangan berpangkat dan bentuk akar Operasi bilangan berpangkat 

4. Bilangan berpangkat dan bentuk akar Operasi bilangan berpangkat 

5. Bilangan berpangkat dan bentuk akar Operasi pada bentuk akar 

6. Bilangan berpangkat dan bentuk akar Operasi pada bentuk akar 

7. Bilangan berpangkat dan bentuk akar Operasi pada bentuk akar 

8. Bilangan berpangkat dan bentuk akar Operasi pada bentuk akar 

9. Persamaan Kuadrat Menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 

10. Persamaan Kuadrat Menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 

11. Persamaan Kuadrat Menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 

12. Persamaan Kuadrat Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat 

13. Persamaan Kuadrat Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat 

14. Fungsi Kuadrat Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat 

15. Fungsi Kuadrat Menentukan titik potong dengan menggunakan grafik fungsi  

16. Fungsi Kuadrat Menentukan titik balik dari fungsi 

17. Fungsi Kuadrat Menentukan maksimum dan minimum fungsi 

18. Fungsi Kuadrat Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat 

19. Transformasi Menentukan bayangan suatu titik 

20. Transformasi Menentukan bayangan suatu titik 

21. Transformasi Menentukan titik jika diketahui transformasi 

22. Transformasi Menentukan bayangan suatu titik 

23. Transformasi Menentukan bayangan suatu titik 

24. Transformasi Menentukan bayangan suatu titik 

25. Transformasi Menentukan bayangan suatu titik 

26.  Transformasi Menentukan bayangan suatu titik 

27. Kesebangunan dan Kongruensi Menyelesaikan masalah dengan teori kesebangunan 

28. Kesebangunan dan Kongruensi Menyelesaikan masalah dengan teori kesebangunan 

29. Kesebangunan dan Kongruensi Menyelesaikan masalah dengan teori kongruensi 

30. Kesebangunan dan Kongruensi Menyelesaikan masalah dengan teori kesebangunan 

31. Kesebangunan dan Kongruensi Menyelesaikan masalah dengan teori kesebangunan 

32. Kesebangunan dan Kongruensi Menyelesaikan masalah dengan teori kesebangunan 

33. Kesebangunan dan Kongruensi Menyelesaikan masalah dengan teori kongruensi 

34. Bangun Ruang Sisi Lengkung Menghitung Volume bangun ruang sisi lengkung 

35. Bangun Ruang Sisi Lengkung Menghitung Volume bangun ruang sisi lengkung 

36. Bangun Ruang Sisi Lengkung Menghitung Volume bangun ruang sisi lengkung 

37. Bangun Ruang Sisi Lengkung Menentukan sifat- sifat bangun ruang sisi lengkung 

38. Bangun Ruang Sisi Lengkung Menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung 

39. Bangun Ruang Sisi Lengkung Menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung 

40. Bangun Ruang Sisi Lengkung Menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung 
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AL QUR’AN HADIS 
 

NO BAB MATERI 

1 
BAB II : HUKUM BACAAN MAD 

 

1. Mad silah 
2. Mad Badal 
3. Mad Tamkin 
4. Mad Farqi 

 
 

2 
BAB III : FENOMENA  ALAM PADA 
HARI KIAMAT 

 

- Surat Al-Qari`ah 
- Penjelasan Ayat Surat Al-Qari’ah 
- Surat Az-Zalzalah 
- Penjelasan Ayat Surat  Az-Zalzalah 
- Keterkaitan dan kesamaan QS. Al-Qari’ah dan QS. Az-Zalzalah 

 
 

3 
BAB IV : HADITS TENTANG 
PELESTARIAN ALAM 

 

1. Hadits tentang pelestarian riwayat At Tirmidzi 
2. Hadits tentang pelestarian riwayat Ibnu Majah 
3. Hadits tentang pelestarian riwayat Ahmad 
4. Hadits tentang pelestarian riwayat Al Bazzar 

 
 

4 
BAB V : HUKUM BACAAN MAD LAZIM 

 

1. Mad lazim kilmi mukhaffaf 
2. Mad lazim kilmi mutsaqal 
3. Mad lazim harfi mukhaffaf 
4. Mad lazim harfi mutsaqal 
 
 

5 BAB VI : AYAT TENTANG 
MENGHARGAI WAKTU DAN 
MENUNTUT ILMU 

1. Surat Al ‘Asr 
2. Kandungan surat Al ‘Asr 
3. Surat Al ‘Alaq 

 

6 
BAB VII : HADIS TENTANG 
MENGHARGAI WAKTU DAN 
MENUNTUT ILMU 

 

1. Hadis tentang menuntut ilmu riwayat Ibnu Majah 
2. Hadis tentang menuntut ilmu riwayat Bukhari 
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IPA 
 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 3.1 Menghubungkan sistem 
reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem 
reproduksi, serta penerapan pola 
hidup yang menunjang kesehatan 
reproduksi. 

Sistem Reproduksi pada 
Manusia 
 

Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem 
reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 

2 3.1 Menghubungkan sistem 
reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem 
reproduksi, serta penerapan pola 
hidup yang menunjang kesehatan 
reproduksi. 

Sistem Reproduksi pada 
Manusia 
 

Mengidentifikasi proses pembentukan sperma 
(spermatogenesis) dan proses pembentukan 
sel telur (oogenesis).  
 

3 3.1 Menghubungkan sistem 
reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem 
reproduksi, serta penerapan pola 
hidup yang menunjang kesehatan 
reproduksi. 

Sistem Reproduksi pada 
Manusia 
 

Menyebutkan fungsi organ-organ penyusun 
sistem reproduksi pada laki-laki dan 
perempuan. 

4 3.1 Menghubungkan sistem 
reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem 
reproduksi, serta penerapan pola 
hidup yang menunjang kesehatan 
reproduksi. 

Sistem Reproduksi pada 
Manusia 
 

Memaparkan siklus menstruasi yang terjadi 
pada dinding rahim. 

5 3.2 Menganalisis sistem 
perkembangbiakan pada 
tumbuhan dan  hewan serta 
penerapan teknologi pada sistem 
perkembangbiakan tumbuhan 
dan hewan. 

 

Sistem perkembangbiakan 
pada tumbuhan dan hewan 
 

Menyebutkan macam perkembangbiakan 
aseksual pada tumbuhan dan hewan 

6 3.2 Menganalisis sistem 
perkembangbiakan pada 
tumbuhan dan  hewan serta 
penerapan teknologi pada sistem 
perkembangbiakan tumbuhan 
dan hewan. 

Menjelaskan 
perkembangbiakan aseksual 
dan seksual pada tumbuhan. 
 

Menjelaskan perkembangbiakan aseksual dan 
seksual pada tumbuhan. 
 

7 3.2 Menganalisis sistem 
perkembangbiakan pada 
tumbuhan dan  hewan serta 
penerapan teknologi pada sistem 
perkembangbiakan tumbuhan 
dan hewan. 

Sistem perkembangbiakan 
pada tumbuhan dan hewan 
 

Menyebutkan macam perkembangbiakan 
aseksual pada hewan. 
 

8 3.2 Menganalisis sistem 
perkembangbiakan pada 
tumbuhan dan  hewan serta 
penerapan teknologi pada sistem 
perkembangbiakan tumbuhan 
dan hewan. 

Sistem perkembangbiakan 
pada tumbuhan dan hewan 
 

Menganalisis faktor yang berpengaruh 
terhadap perkecambahan 
 

9 3.3 Menerapkan konsep pewarisan 
sifat dalam pemuliaan dan 
kelangsungan makhluk hidup. 

Pewarisan sifat Membandingkan kromosom tubuh orang laki-
laki, orang perempuan, dan sel kelamin. 
 

10 Pewarisan sifat Membuktikan hukum pewarisan sifat Mendel 
melalui percobaan persilangan sederhana. 
 

11 Pewarisan sifat Membuktikan hukum pewarisan sifat Mendel 
melalui percobaan persilangan sederhana. 
 

12 Pewarisan sifat Menganalisis mekanisme pewarisan kelainan 
sifat pada manusia. 
 



13 Pewarisan sifat Menjelaskan proses seleksi alam pada 
makhluk hidup. 

14 3.4  Menjelaskan konsep listrik statis 
dan 
gejalanya dalam kehidupan 
sehari-hari, termasuk kelistrikan 
pada sistem saraf dan hewan yang 
mengandung listrik 

Listrik Statis 
Menjelaskan  gejala kelistrikan yang terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari. 
 

15 
Hukum Coulomb 

Menerapkan Hukum Coulomb 

16 3.5    Menerapkan konsep rangkaian 
listrik, energi dan daya listrik, sumber 
energi 

listrik dalam kehidupan sehari-hari 
termasuk sumber energi listrik 
alternatif, serta berbagai upaya 
menghemat energi listrik 

Hambatan kawat penghantar 
Menerapkan rumus hambatan pada kawat 
penghantar 

17 Hukum Ohm Menerapkan Hukum Ohm 

18 Konduktor isolator dan 
semikonduktor 

Menentukan benda konduktor , isolator dan 
semi konduktor 

19 Rangkaian hambatan Menganalisis rangkaian hambatan 

20 Alat  listrik Menentukan energi pada alat listrik 

21 Hukum KIrchoff Menerapkan Hukum Kirchoff 

22 Energi Listrik Menghitung energi listrik 

23 Daya Listrik Menerapkan daya listrik 

24 3.6 

Menerapkan konsep 
kemagnetan,induksi elektromagnetik, 
dan 

pemanfaatan medan magnet dalam 
kehidupan sehari-hari termasuk 

pergerakan/navigasi hewan untuk 
mencari makanan dan migrasi 

Elektromagnet 
 

Menentukan alat elektromagnet 

25 Kutub magnet Menentukan kutub magnet 

26 Medan magnet Menerapkan medan magnet 

27 Induksi elektromagnet Menerapkan induksi elektromagnet 

28 Transformator Menentukan jenis transformator 

28 Mendeskripsikan penerapan 
bioteknologi dalam  mendukung 
kelangsungan hidup manusia melalui 
produksi pangan 
 

Bioteknologi Pangan  
Menentukan jenis mikroorganisme pada 
bioteknologi pangan 

29 Mengidentifikasi penerapan 
bioteknologi dalam  bidang industrri, 
energi 

Bioteknologi  
Industi dan enerrgi 

Menentukan peranan mikroorganisme pada 
bioteknologi industri 

30 Mengidentifikasi penerapan 
bioteknologi dalam  bidang kesehatan 

Bioteknologi kesehatan Menentukan peranan mikroorganisme pada 
bioteknologi kesehatan 

31 Menentukan jumlah partikel subatom Partikel penyusun atom Menentukan jumlah partikel subatom 

32 Menentukan ion, unsur, dan molekul Ion, unsur, molekul Menentukan ion, unsur, dan molekul 

33 Menentukan ion, unsur, dan molekul Molekul Menentukan ion, unsur, dan molekul 

34 Mengidentifikasi karakteristik bahan-
bahan dalam kehidupan sehari-hari 

Karakteristik bahan-bahan 
dalam kehidupan sehari-hari 

Mengidentifikasi karakteristik bahan-bahan 
dalam kehidupan sehari-hari 

35 Menentukan jenis-jenis tanah 
berdasarkan tekstur tanah 

tanah Menentukan permasalahan pada tanah 
berdasarkan tekstur tanah 

36 Memahami pentingnya tanah dan 
organisme yang hidup dalam tanah 
untuk keberlanjutan kehidupan melalui 
pengamatan 

tanah Menjelaskan pentingnya tanah dan organisme 
yang hidup dalam tanah untuk keberlanjutan 
kehidupan  

37 Memahami pentingnya tanah dan 
organisme yang hidup dalam tanah 
untuk keberlanjutan kehidupan melalui 
pengamatan 

erosi tanah 
 
 
 
 
 
 
 

Menjelaskan pentingnya tanah dan organisme 
yang hidup dalam tanah untuk keberlanjutan 
kehidupan 

38 Menjelaskan contoh teknologi ramah 
lingkungan 

 

Teknologi tidak ramah 
lingkungan  

Menjelaskan contoh teknologi ramah 
lingkungan 

 

39 Menjelaskan contoh teknologi tidak 
ramah lingkungan 
 

Teknologi lingkungan Menjelaskan contoh teknologi ramah 
lingkungan 
 

40 Menjelaskan penerapan teknologi 
ramah lingkungan dalam bidang 
pertanian 

Teknologi ramah lingkungan Menjelaskan contoh teknologi ramah 
lingkungan 
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SKI 
 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 

Menceritakan sejarah masuknya 
Islam di Nusantara melalui 
perdagangan, sosial, dan 
pengajaran 

Sejarah masuknya Islam 
di Nusantara  

Mengidentifikasi proses masuknya Islam di 
Nusantara  

2 Sejarah masuknya Islam 
di Nusantara  

Mengidentifikasi cara masuknya Islam di 
Nusantara  

3 Sejarah masuknya Islam 
di Nusantara  

Mengidentifikasi tokoh penyebar tasawuf di 
Nusantara  

4 Sejarah masuknya Islam 
di Nusantara  

Mengidentifikasi Teori masuknya islam  di 
Nusantara  

5 Sejarah masuknya Islam 
di Nusantara  

Menganalisis bukti masuknya Islam di 
Nusantara  

6 Sejarah masuknya Islam 
di Nusantara  

Mengidentifikasi Jalur masuknya Islam di 
Nusantara  

7 Sejarah masuknya Islam 
di Nusantara  

Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan 
islam mudah diteima di Nusantara  

8 Sejarah masuknya Islam 
di Nusantara  

Mengidentifikasi Perkembangan Islam di 
Nusantara  

9 

Memahami sejarah kerajaan Islam 
di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. 

Sejarah kerajaan Islam di 
Sumatera 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan Samudra 
Pasai di Sumatera 

10 Sejarah kerajaan Islam di 
Sumatera 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan Malaka di 
Sumatera 

11 Sejarah kerajaan Islam di 
Sumatera 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan Aceh di 
Sumatera 

12 Sejarah kerajaan Islam di 
Jawa 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan Demak di  
Jawa 

13 Sejarah kerajaan Islam di 
Jawa 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan Demak di  
Jawa 

14 Sejarah kerajaan Islam di 
Jawa 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan Cirebon di  
Jawa 

15 Sejarah kerajaan Islam di 
Jawa 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan Mataram 
Islam di  Jawa 

16 Sejarah kerajaan Islam di 
Jawa 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan  Mataram 
Islam  di  Jawa 

17 Sejarah kerajaan Islam di 
Jawa 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan  Banten di  
Jawa 

18 Sejarah kerajaan Islam di 
Sulawesi 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan  Makasar 

19 Sejarah kerajaan Islam di 
Sulawesi 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan  Makasar 

20 Sejarah kerajaan Islam di 
Maluku 

Mengidentifikasi sejarah kerajaan  Ternate-
Tidore  

21 

Memahami biografi para tokoh 
dan perannya dalam 
mengembangkan Islam di 
Indonesia (Walisanga, 
Abdurrauf Singkel, Muhammad 
Arsyad al-Banjari, K.H. Ahmad 
Dahlan, dan K.H. Hasyim 
Asy‘ari) 

Biografi para tokoh dan 
Perannya dalam 
Mengembangkan Islam di 
Indonesia 
 

Menyimpulkan nama seorang wali 
 
 
 
 
 

22 Mencontohkan cara dakwah bil hal Maulana 
Malik Ibrahim 

23 Menentukan nama-nama wali yang berdakwa di 
daerah Jawa Timu 

24 Menerangkan salah satu arti kalimat  
“ Mo madat”  

25 
Menentukan nama salah seorang wali yang 
pernah belajar di Ampel Denta, Samudera 
Pasai, dan Makkah 

26 Mengartikan istilah Ainul Yakin yang pernah 
diberikan kepada Raden Paku 

27 Menghubungkan nama-nama wali dengan 
keahlianya 



28 Mengartikan istilah waliyul ilmi yang diberikan 
oleh masyarakat kepada Syeh Jakfar Shodik 

29 Menentukan salah satu hasil karya seni Sunan 
Kalijaga 

30 Membedakan keahlian Sunan Gunung Jati 
dengan wali-wali yang lain 

31 Menentukan salah satu strategi dakwah Sunan 
Muria yang berbeda dengan wali yang lain 

32 

Semangat Perjuangan 
Abdur Rouf Singkel, 
Muhammad Arsyad Al 
Banjari, K.H Ahmad 
Dahlan, dan K.H Hasyim 
Asyari dalam menyebar 
kan Islam di Indonesia 

Menentukan salah satu hasil karya Abdur Rauf 
Singkel di bidang ilmu fiqih 

33 
Menentukan peran K.H Hasyim Asy’ari dalam 
perkembangan Islam di Indonesia yang dapat 
dijadikan sebagai teladan 

34 
Memadukan data yang tersedia terkait dengan 
peran Muhammad Arsyad Al Banjari dalam 
pengembangan ilmu 

35 Menyimpulkan sikap keteladanan yang dapat 
diambil dari K.H Ahmad Dahlan 

36 

Memahami bentuk seni budaya 
lokal sebagai bagian dari tradisi 
Islam Nusantara  
 

Pengertian Tradisi Islam Menyebutkan  pengertian tradisi Islam 

37 Hadrah Menentukkan nama kesenian sesuai dengan 
ciri-ciri tersebut 

38 Wayang Menentukan judul wayang yang berisi ajaran 
Islam 

39 
Wayang Menganalisis perbedaan  pendekatan dalam 

menyampaikan pesan  antara wayang dan 
kasidah 

40 Seni Tari Menyebutkan tari dari Aceh yang mendapat 
pengaruh Islam 

41 
 Seni Ukir dan Batik Menjelaskan pesan moral yang terkandung 

dalam motif batik yang diciptakan Sunan 
Kalijogo. 

42 Seni Arsitek menentukan masjid kuno yang memiliki sejarah 
penting bagi peradaban Islam nusantara 

43 
Memahami bentuk tradisi umat  
Islam (Jawa, Sunda, Melayu, 
Bugis, Minang, Madura ) 
Memahami bentuk tradisi umat  
Islam (Jawa, Sunda, Melayu, 
Bugis, Minang, Madura 

Tradisi dan Budaya Islam 
di Jawa,Sunda dan 
Melayu 

mengidentifikasi nama-nama tradisi Islam 
sesuai dengan asal daerahnya   

44 Tradisi dan Budaya Islam 
di Jawa 

menentukan nama tradisi tersebut 

45 Tradisi dan Budaya Islam 
di Sunda 

Menyebutkan  hal-hal yang dilakukan dalam 
upacara Tingkeban  

46 
Tradisi dan Budaya Islam 
di Bugis 

Mengidentifikasi tradisi Islam yang berasal dari 
Bugis 
  

47 
 
Tradisi dan Budaya Islam 
di Madura 
 

Menyebutkan nama tradisi Islam masyarakat 
Madura  yang ditandai dengan melepas sesaji 
ke laut sebagai ungkapan syukur 

48 

 
Tradisi dan Budaya Islam 
di Melayu 

 menjelaskan pesan moral dari kegiatan 
pembacaan Barjanzi dalam tradisi Islam Melayu 

49 
 
 
Tradisi Islam Nusantara 

 
Siswa dapat mengidentifikasi tradisi Islam 
nusantara yang mengandung nilai hubungan 
sosial, keakraban, kerukunan serta silaturrahmi 

50 
Tradisi Islam di Jawa Disajikan paparan tentang tradisi sekaten, 

siswa dapat menyimpulkan sikap yang perlu 
diambil berkaitan dengan keberadaan sekaten  
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BAHASA ARAB 
 

No Standar Kompetensi Lulusan Indikator Soal Materi 

1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, 

kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat 

yang berkaitan dengan topik  

 رأس السنة الهجرية
baik secara lisan maupun tertulis. 
. 

Membuat pertanyaan dari jawaban hiwar رأس السنة الهجرية 

Menjawab pertanyaan dari pertanyaan hiwar  رأس السنة الهجرية 

Menjawab pertanyaan sesuai teks qiro’ah رأس السنة الهجرية 

menentukan isi/ide pokok/tema bacaan رأس السنة الهجرية 
Mengartikan dari bahasa arab ke bahasa Indoesia  رأس السنة الهجرية 

Mengartikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab  رأس السنة الهجرية 
Menentukan padanan kata (murodif) B. Arab رأس السنة الهجرية 
Menyusun kalimat rumpang menjadi kalimat sempurna رأس السنة الهجرية 
Menentukan kata yang tepat b. Arab  رأس السنة الهجرية 
Menentukan kata yang tepat b. Arab رأس السنة الهجرية 
Menentukan kata yang tepat b. Arab رأس السنة الهجرية 
Disajikan kalimat rumpang, siswa mampu menyusun menjadi 
paragraf sempurna. 

 رأس السنة الهجرية

Menentukan subjek yang tepat dari bentuk fi’il madli yang 
disediakan 

 تصريف الفعل الماضى

Menentukan fi’il madli dari fail isim jamak yang disediakan تصريف الفعل الماضى 
Menentukan fi’il madli dari dhomir yang disediakan تصريف الفعل الماضى 
Menentukan dhomir dari fi’il madli yang disediakan تصريف الفعل الماضى 
Menentukan struktur kalimat tentang fi’il madli dengan benar تصريف الفعل الماضى 
Menentukan bentuk fi’il madli dan dhomir muttasil dengan tepat 
dari subjek yang disediakan 

 تصريف الفعل الماضى

2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, 

kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur 

kalimat yang berkaitan dengan topik  

 الحفل بمولد الرسول

 baik secara lisan maupun tertulis  
. 

Menjawab pertanyaan dari pertanyaan hiwar الحفل بمولد الرسول 
 Membuat pertanyaan dari jawaban hiwar الحفل بمولد الرسول 

menentukan isi/ide pokok/tema bacaan الحفل بمولد الرسول 
Menjawab pertnyaan sesuai teks bacaan الحفل بمولد الرسول 
Menjawab pertnyaan sesuai teks bacaan الحفل بمولد الرسول 
Mengartikan dari bahasa arab ke bahasa Indoesia (padanan kata) الحفل بمولد الرسول 

Mengartikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab (padanan kata) الحفل بمولد الرسول 

Menentukan terjemah kalimat dari b. Indonesia ke B. Arab  بمولد الرسولالحفل 
Menyusun kalimat acak menjadi kalimat sempurna الحفل بمولد الرسول 
Menentukan ibaroh dari gambar yang disediakan الحفل بمولد الرسول 



 
  

Menentukan gambar yang tepat sesuai gambar yang disediakan الحفل بمولد الرسول 
Menentukan bentuk madli dari fi’il mudhorik tsulasi mazid. تصريف الفعل الثالثي المزيد 
Menentukan bentuk كان sesuai subjek yand ada كان + اسمها وخبرها 
Menentukan khobar كان dari subjek yang disediakan كان + اسمها وخبرها 
Menentukan bentuk كان sesuai dhomirnya  + اسمها وخبرهاكان 
Menentukan subjek dan khobar  كان yang sesuai كان + اسمها وخبرها 
Menentukan isim كان dan khobarnya yang sesuai كان + اسمها وخبرها 

 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, 

kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur 

kalimat yang berkaitan dengan topik  

 والعيداننزول القرآن 
 baik secara lisan maupun tertulis  

 

Menjawab pertanyaan hiwar  والعيداننزول القرآن 
Membuat pertanyaan dari jawaban hiwar yang disediakan  والعيداننزول القرآن 
Disajikan tesk qiro’ah siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai 
teks qiro’ah 

 والعيداننزول القرآن 

Disajikan tesk qiro’ah siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai 
teks qiro’ah 

 والعيداننزول القرآن 

m Disajikan tesk qiro’ah siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai 
teks qiro’ah 

 والعيداننزول القرآن 

Disajikan beberapa kalimat, siswa mampu menentukan jawaban 
yang pertanyaan yang disediakan dengan tepat. 

 والعيداننزول القرآن 

 والعيداننزول القرآن  
Mampu menerjemahkan kalimat dengan tema .ال الناهية Dari bahasa 
Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

 والعيداننزول القرآن 

Mampu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab 
dengan benar. 

 والعيداننزول القرآن 

Menentukan bentuk fi’il mudhorik majzum bi لم dengan tepat لم وال الناهية+ فعل المضارع 
Menentukan bentuk fi’il mudhorik majzum bi لم dengan tepat لم وال الناهية+ فعل المضارع 
Menentukan dhomir yang tepat sesuai dengan fi’il mudhori yang 
disediakan 

 وال الناهية+ فعل المضارعلم 

Menentukan bentuk fi’il mudhorik setelah didahului ال nafi. لم وال الناهية+ فعل المضارع 
Menentukan bentuk fi’il mudhorik setelah didahului ال nahi. لم وال الناهية+ فعل المضارع 
Menerjemahkan kalimat bahasar Arab ke dalam bahasa Indonesia 
tentang .ال الناهية 

 لم وال الناهية+ فعل المضارع
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PENJAS ORKES 
 

KOPETENSI DASAR Materi Indikator 

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

dan percaya diri**) 

S
ep

ak
 B

ol
a 

Ø Siswa dapat mengetahui pola penyerangan dalam 
permainan sepak bola. 

Ø Siswa dapat mengetahui pola pertahanan dalam 
permainan sepak bola 

Ø Siswa dapat mengetahui perwasitan  sepak bola 

Ø Siswa dapat mengetahui formasi dalam sepak bola 

B
ol

a 
vo

li 
Ø Siswa dapat mengetahui teknik dasar,perbedaan 

penyerangan dan pertahanan  dalam permainan bola 
volley 

Ø Siswa dapat mengetahui perangkat perwasitan  dalam 
pertandingan  bola volley 

B
ol

a 
ba

sk
et

 

Ø Siswa dapat mengetahui peraturan permainan bola 
basket  

Ø Siswa dapat mengetahui pola pertahanan dalam 
pertandingan bola bola basket 

Ø Siswa dapat mengetahui persyaratan menjadi wasit 
dalam  bola  bola basket 

Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik 
dalam berbagai permainan bola kecil sederhana 

dan atau tradisional 

T
en

is
 M

ej
a Ø Siswa dapat mengetahui sejarah  peraturan Dan 

permainan Tenis Meja 

S
of

t 
ba

ll Ø Siswa dapat mengetahui dan mempraktekan teknik 
permainan soft ball 

Mempraktikkan kombinasi gerak spesifik jalan, lari, 
lompat, dan lempar dalam berbagai permainan 

sederhana dan atau tradisional le
m

pa
r 

ca
kr

am
 Ø Siswa dapat mengetahui dan mempraktekkan atletik 

lempar cakram. 

La
ri 

ja
ra

k 
m

en
en

ga
h 

Ø Siswa dapat mengetahui tentang unsur lari jarak 
menengah. 

Ø Siswa dapat mengetahui salah satu teknik dasar lari 
jarak menengah 

Ø Siswa dapat mengetahui dan mempraktekan teknik lari 
jarak menengah 

Lo
m

pa
t 

Ja
ng

ki
t Ø Siswa dapat mengetahui dan mempraktekan teknik 

lompat jangkit 

Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik 
seni beladiri 

Ø
 S

en
i b

el
a 

di
ri Ø Siswa dapat mengetahui dan mempraktekkan kombinasi 

gerak seni bela diri 
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NO  KOMPETENSI MATERI 

1 3.1 memahami perubahan keruangan dan 
interaksi antarruang negara-negara Asia 
dan benua lainnya yang diakibatkan faktor 
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia 
dalam ekonomi, sosial, pendidikan dan 
politik 

Interaksi Antarnegara Asia dan Negara Lainnya 
Letak dan Luas Benua Asia dan Benua Lainnya 

2 Karakteristik Benua Asia 

3 Letak wilayah Benua Australia 

4 Benua Eropa dan regionnya 

5 Benua Afrika dan regionnya 

6 Kondisi Alam Negara Jepang 

7 Flora dan fauna Amerika Serikat 

8 Fakta unik Negara Inggris  

9 Bentang alam negara Afrika 

10 Dinamika Penduduk Benua Asia 

11 Komposisi penduduk Asia 

12 Komposisi Penduduk Amerika 

13 Agama, bahasa dan budaya Afrika 

14 Kualitas Penduduk Australia 

15 Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang 
di Asia dan Benua Lainnya 

16 3.2 menganalisis perubahan 
kehidupan sosial budaya 
Bangsa Indonesia dalam 
menghadapi arus 
globalisasi untuk 
memperkokoh kehidupan 
kebangsaan 

Perubahan sosial budaya 

17 Bentuk – bentuk perubahan sosial 

18 Dampak perubahan sosial budaya 

19 Bentuk-bentuk Penyimpangan Sosial 

20 Perubahan sosial budaya sebagai pengaruh modernisasi 

21 Upaya menghadapi globalisasi 

22 Contoh globalisasi di bidang ekonomi 

23 Globalisasi budaya 

24 Dampak globalisasi di bidang tehnologi 

25 Globalisasi di bidang tehnologi dan komunikasi 

26 3.3 menganalisis ketergantungan 
antarruang dilihat dari konsep ekonomi 
(produksi, distribusi, konsumsi, harga, 
pasar) dan pengaruhnya terhadap migrasi 
penduduk, transportasi, lembaga sosial 
dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan 
kesejahteraan masyarakat 

Bentuk – bentuk perdagangan Internasional 

27 Perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri 

28 Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional 

29 Hambatan perdagangan internasional 

30 Ruang lingkup ekonomi kreatif 

31 Upaya meningkatkan ekonomi kreatif 

32 Kreatifitas dalam kegiatan ekonomi 

33 Keuntungan komparatif 

34 Keunggulan mutlak 

35 Pengembangan pusat keunggulan ekonomi 

36 Jenis mobilitas masyarakat 

37 Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia 

38 Pasar bebas ( MEA ) 

39 AFTA 

40 APEC 

41 3.4 menganalisis kronologi, perubahan dan 
kesinambungan ruang (geografis, politik, 
ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari 
awal kemerdekaan sampai awal reformasi 
 

Peristiwa Rengasdengklok 

42 Sidang PPKI 

43 Perubahan masyarakat pada Masa awal Kemerdekaan 

44 Bentuk perjuangan Diplomasi melawan Belanda 

45 Perang Gerilya setelah perundingan Renville 

46 Peristiwa Heroik 10 Nopember 

47 Dekrit Presiden 

48 Peristiwa penting pada masa demokrasi Liberal ( Gerakan Separatis ) 

49 TRIKORA 

50 Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 9 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

SENI BUDAYA 
 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1.  Memahami konsep  dan 
prosedur  karya seni lukis 
dengan beragam media dan 
teknik 

Pengertian Seni Lukis Peserta didik dapat menjelaskan pengertian seni lukis 

 Gaya/corak/aliran seni 
lukis 

Peserta didik dapat menentukan berbagai gaya/aliran 
karya seni lukis 

  Peserta didik dapat menentukan berbagai gaya/aliran 
karya seni lukis 

  Peserta didik dapat menentukan berbagai gaya/aliran 
karya seni lukis 

 Tema dalam Seni Lukis Peserta didik dapat mengklasifikasikan berbagai karya 
seni menurut  tema berkarya seni lukis 

  Peserta didik dapat mengklasifikasikan berbagai karya 
seni menurut  tema berkarya seni lukis 

 Alat dan bahan berkarya 
seni lukis 

Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam 
alat dan bahan berkarya seni lukis 

  Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam 
alat dan bahan berkarya seni lukis 

 Teknik berkarya seni 
lukis 

Peserta didik dapat membedakan teknik berkarya seni 
lukis 

 Prosedur berkarya seni 
lukis 

Peserta didik dapat menjelaskan Prosedur berkarya 
seni lukis 

 Jenis lukisan 
berdasarkan teknik 

Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis 
lukisan berdasarkan tekniknya 

3.2 Memahami prosedur berkarya 
seni patung dengan berbagai 
bahan dan teknik 

Pengertian seni patung Peserta didik dapat menentukan pengertian seni 
patung menurut para ahli 

 Fungsi seni patung Peserta didik dapat menentukan fungsi seni patung 

 Bentuk dan Jenis seni 
patung 

Peserta didik dapat menentukan jenis-jenis seni patung 

 Alat berkarya seni 
patung 

Peserta didik dapat menentukan alat-alat membuat 
seni patung 

 Bahan berkarya seni 
patung 

Peserta didik dapat menentukan bahan-bahan 
membuat seni patung 

 Teknik seni patung Peserta didik dapat menentukan teknik seni patung 

3.1    memahami keunikan gerak 
tari kreasi berdasarkan unsur 
pendukung tari 

Pengertian seni tari 
kreasi 

Menjelaskan pengertian seni tari kreasi 

 Unsur seni tari Mengidentifikasi unsur seni tari 

 Fungsi seni tari Mengidentifikasi fungsi tari upacara 

 Jenis tari Mengidentifikasi Jenis tari  

 Keunikan tari  Mengidentifikasi keunikan tari saman 

3.2    memahami tari kreasi 
dengan menggunakan unsur 
pendukung tari sesuai iringan 

Jenis tari kreasi Mengidentifikasijenis tari kreasi berpola tradisi 

 Jenis iringan tari Mengidentifikasi jenis iringan tari internal 

 Tatarias tari Mengidentifikasi jenis tata rias fantasi 

3.1   Memahami teknik 
pengembangan ornamentasi 
melodis dan ritmis lagu dalam 
bentuk vokal solo/tunggal 

Pengembangan melodi 
lagu untuk vokal 
solo/tunggal Lagu 

Mengidentifikasi cara atau teknik mengembangkan 
melodi  lagu untuk vokal solo/tunggal 



 Teknik/ Cara 
Mengembangkan melodi 
lagu 

Mengidentifikasi cara atau teknik mengembangkan 
melodi  lagu 

3.2   Memahami teknik 
pengembangan ornamentasi 
melodis  maupun ritmis lagu 
dalam bentuk kelompok vokal 

Aransemen lagu untuk 
kelompok vokal 

Mengidentifikasi cara atau teknik mengembangkan 
ornamen  lagu untuk kelompok vokal 

 Teknik/ cara 
mengembangkan melodi 
lagu dalam bentuk 
kelompok vokal 

Mengidentifikasi cara atau teknik mengembangkan 
melodi lagu dalam bentuk kelompok vokal 

3.3   Memahami konsep, bentuk, 
dan ciri-ciri musik populer 

Konsep, bentuk dan ciri-
ciri Musik Populer 

Mengidentifikasi ragam bentuk, dan ciri-ciri musik 
populer berdasarkan pengamatan pertunjukan secara 
langsung atau tidak langsung (melalui media) 

3.4   Memahami   pertunjukan 
musik Populer 

Karakteristik pertunjukan 
Musik Populer 
berdasarkan jenisnya 

Mengamati perbedaan karakter pada masing-masing 
jenis musik popular 

3.1   Memahami konsep, teknik 
dan prosedur dasar seni peran 
sesuai kaidah pementasan drama 
musikal dan atau operet 

Konsep, teknik dan 
prosedur dasar seni 
peran sesuai kaidah 
pementasan drama  
musikal dan atau operet. 

Mengidentifikasi konsep, teknik dan prosedur dasar 
seni peran sesuai kaidah pementasan drama musikal 
dan /atau operet dari berbagai media dan sumber 
belajar 

3.3. Memahami perancangan 
pementasan drama musikal dan 
atau operet sesuai konsep, teknik 
dan prosedur. 

Konsep, teknik dan 
prosedur merancang 
pementasan seni drama 
musikal dan atau operet 

Membuat rancangan pementasan drama musikal dan 
atau operet  sesuai konsep, teknik dan prosedur 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KISI-KISI MATERI PAS KELAS 9 K 2013 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

PPKn 
 

NO KOMPETENSI DASAR MATERI IPK 

1 
Membandingkan peristiwa dan 
dinamika yang terjadi dimasyarakat 
dengan praktik ideal pancasila 

Penerapan pancasila dari 
masa ke masa 

Peserta didik mampu menyebutkan upaya yang 
dilakukan bangsa indonesia agar pancasila tetap 
menjadi dasar negara  

2 
  Peserta didik menjelaskan kondisi masyarakat pada 

masa orde lama 

3 
  Peserta didik mampu menyebutkan pemimpin 

pemberontakan PKI di indonesia 

4 
  Peserta didik mampu menyebutkan isi dekrit presiden 

5 
 Perwujudan nilai-nilai 

pancasila 
Peserta didik mampu menyebutkan implementasi nilai 
pancasila 

6 
 Masa orde baru Peserta didik mampu menyebutkan visi utama orde 

baru 

7 
  Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik mampu 

menyebutkan kehidupan politik pada masa orde baru 

8 
 Hakikat ideologi terbuka Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik mampu 

menyebutkan ciri-ciri ideologi terbuka 

9 
 Perwujudan nilai – nilai 

pancasila dalam berbagai 
kehidupan 

Peserta didik mampu menyebutkan perwujudan nilai-
nilai pancasila dalam segala aspek kehidupan 

10 
 Kedudukan pancasila 

sebagai ideologi terbuka 
Peserta didik mampu menyebutkan dimensi pancasila 

11 
 Perwujudan nilai – nilai 

pancasila dalam berbagai 
kehidupan 

Peserta didik mampu menyebutkan perwujudan nilai-
nilai pancasila 

12 
 Perwujudan nilai – nilai 

pancasila dalam berbagai 
kehidupan 

Peserta didik mampu menyebutkan perwujudan nilai-
nilai pancasila 

13 
Mensistesiskan isi alenia dan pokok 
pikiran yag terkandung dalam 
Pembukaan UUD 1945  

Hakikat pokok pikiran 
Pembukaan UUD  NRI 
Tahun 1945 

Peserta didik mampu menyebutkan isi setiap alinea 
Pembukaan UUD 1945 

14 
 Pokok pikiran pertama Peserta didik mampu menyebutkan makna pokok 

pikiran Pembukaan UUD 1945 

15 
 Pokok pikiran kedua Peserta didik mampu menyebutkan makna pokok 

pikiran Pembukaan UUD 1945 

16 
 Sikap positif terhadap 

pokok – pokok pikiran 
Pembukaan UUD 1945 

Peserta didik dapat menyebutkan upaya 
mempertahankan dan memperjuangkan pokok pikiran 
Pembukaan UUD 1945 

17 
 Perwujudan nilai – nilai 

Pokok pikiran Pembukaan 
UUD 1945 dalam berbagai 
kehidupan 

Disajikan gambar, siswa dapat menunjukkan 
pengamalan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 

18 
 Perwujudan nilai – nilai 

Pokok pikiran Pembukaan 
UUD 1945 dalam berbagai 
kehidupan 

peserta didik mampu menyebutkan perwujudan pokok 
pikiran Pembukaan UUD 1945 

19 Memahami ketentuan tentang 
bentuk dan kedaulatan negara 
sesuai UUD negara RI 1945 

Kedaulatan Negara Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat kedaulatan 

20   Peserta didik dapat menjelaskan makna teori-teori 
kedaulatan 

21   Peserta didik dapat menyebutkan jenis teori 
kedaulatan 

22   Peserta didik dapat menguraikan isi pembukaan UUD 
Negara Rebublik Indonesi tahun 1945 

23   Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri suatu negara 
yang menganut asas kedaulatan rakyat 

24   Peserta didik dapat menyebutkan pembagian 
kekuasaan dalam teori trias politica 



25   Peserta didik dapat menunjukkan contoh penerapan 
salah satu bentuk kedaulatan dalam lingkungan 
sekolah 

26   Peserta didik dapat menunjukkan contoh penerapan 
salah satu bentuk kedaulatan 

27   Peserta didik dapat menunjukkan tugas dan 
wewenang salah satu lembaga negara 

28 Menganalisis prinsip persatuan 
dalam keberagaman suku, agama, 
ras, dan antar golongan (SARA), 
sosial, budaya, ekonomi, dan gender 
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

Keberagaman dalam 
masyarakat 

Peserta didik dapat menjelaskan makna  persatuan 

29   Peserta didik dapat  menyebutkan faktor kebangkitan 
nasional  

30   Peserta didik dapat menunjukkan faktor-faktor 
penyebab keberagaman masyarakat  Indonesia 

31   Peserta didik dapat membedakan dampak positif dan 
negatif dalam keberagaman 

32   Peserta didik dapat menjelaskan arti semboyan 
bangsa Indonesia 

33   Peserta didik dapat mempertahankan keberagaman 
budaya luar yang ada di Indonesia 

34   Peserta didik dapat menunjukkan lambang kedaulatan 
dan tanda-tanda kehormatan yang dimiliki bangsa 
Indonesia 

35   Peserta didik dapat menunjukkan upaya 
menyelesaikan masalah yang muncul dalam 
keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan 

36 Menganalisis prinsip harmoni dalam 
keberagaman suku, agama, ras, 
dan antargolongan (SARA), sosial, 
budaya, ekonomi, dan gender dalam 
Bhingkai Bhinneka Tunggal Ika 
 

Makna harmoni 
keberagaman dalam 
bidang sosial, budaya, 
ekonomi dan gender 
dalam Bhinneka Tunggal 
Ika 

Peserta didik dapat menunjukkan sikap menjaga 
harmoni dalam keberagaman SARA di Indonesia 

37  Permasalahan 
Keberagaman Masyarakat 
Indonesia 
 

Peserta didik dapat menjelaskan bentuk konflik yang 
disebabkan oleh Permasalahan Keberagaman 
Masyarakat Indonesia 
 

38  Permasalahan 
Keberagaman Masyarakat 
Indonesia 
 

Peserta didik dapat menunjukkan jenis konflik yang 
disebabkan oleh Permasalahan Keberagaman 
Masyarakat Indonesia 
 

39  Permasalahan 
Keberagaman Masyarakat 
Indonesia 
 

Peserta didik dapat menunjukkan adanya gejala 
konflik sosial yang disebabkan oleh Permasalahan 
Keberagaman Masyarakat Indonesia 
 

40  Permasalahan 
Keberagaman Masyarakat 
Indonesia 
 

Peserta didik dapat menunjukkan gejala dalam 
masyarakat  yang  berpotensi menjadi penyebab 
konflik sosial 

41  Makna bela negara Peserta didik dapat menyebutkan prinsip-prinsip 
penyelenggaraan keamanan negara 

42  Permasalahan 
Keberagaman Masyarakat 
Indonesia 
 

Peserta didik dapat menunjukkan contoh tindakan 
dalam pertahanan dan keamanan negara. 

43  Permasalahan 
Keberagaman Masyarakat 
Indonesia 
 

Peserta didik dapat menunjukkan sifat-sifat 
perlawanan rakyat semesta. 

44  Permasalahan 
Keberagaman Masyarakat 
Indonesia 
 

Peserta didik dapat menyebutkan komponen utama 
sistem pertahanan dan keamanan nasional. 

45  Perundang-undangan 
yang mengatur bela 
negara 

Peserta didik dapat menyebutkan landasan 
operasional dar bela negara. 



46  Perjuangan 
mempertahankan NKRI 

Peserta didik dapat menunjukkan salah satu 
pemimpin  perang gerilya 

47  Permasalahan 
Keberagaman Masyarakat 
Indonesia 
 

Peserta didik dapat menjelaskan akibat yang 
ditimbulkan dari perjanjian negara Indonesia dengan 
Belanda 

48  Ancaman terhadap NKRI 
saat ini 

Peserta didik Menunjukkan akibat yang disebabkan 
dari kelompok sparatis bagi ketahanan negara.  

49  Semangat dan komitmen 
persatuan dan kesatuan 
nasional dalam mengisi 
dan mempertahankan 
NKRI 
 

Peserta didik dapat menujukkan sikap yang harus 
ditanamkan dalam membina rasa nasionalisme 

50  Semangat dan komitmen 
persatuan dan kesatuan 
nasional dalam mengisi 
dan mempertahankan 
NKRI 
 

Peserta didik dapat menunjukkan contoh prilaku yang 
menggambarkan perwujudan nilai-nilai patriotisme 
dalam berbagai bidang sosial budaya 
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BAHASA JAWA 
 

No Kompetensi dasar Materi Indikator soal 

1 Memahami teks hasil observasi 
dalam bentuk laporan 

Aksara rekan dan angka jawa Disajikan sebuah keterangan tentang angka jawa siswa 
dapat memilih wujud angka jawa 

2  Unggah Ungguh Basa 
 

Disajikan sebuah kalimat dialog ( pacelathon ) siswa dapat 
memilih penggunaan unggah ungguh basa. 

3  Aksara rekan dan angka jawa Disajikan sebuah keterangan tentang angka jawa siswa 
dapat memilih ciri – ciri  angka jawa. 

4  Aksara rekan dan angka jawa Disajikan sebuah keterangan dan gambar siswa dapat 
memilih penggunaan aksara rekan dalam kalimat. 

5  Laporan Hasil Observasi 
 

Disajikan sebuah paragraf siswa dapat memilih gagasan 
pokok dalam paragraf. 

6  Aksara rekan dan angka jawa Disajikan sebuah kalimat siswa dapat memilih penggunaan 
aksara jawa. 

7  Aksara rekan dan angka jawa Disajikan sebuah teks siswa dapat memilih tata penulisan 
aksara rekan dalam kalimat. 

8  Ukara tanduk dan tanggap 
 

Disajikan sebuah kalimat siswa dapat memilih ukara 
tanggap. 

9  Laporan Hasil Observasi 
 

Disajikan sebuah kalimat siswa dapat memilih penulisan 
laporan hasil observasi. 

10  Aksara rekan dan angka jawa Disajikan sebuah teks beraksara latin siswa dapat menyalin 
ke dalam aksara jawa ( angka jawa ) 

11  Laporan Hasil Observasi 
 

Disajikan sebuah teks siswa dapat memilih unsur-unsur 
teks hasil observasi 

12  Laporan Hasil Observasi 
 

Disajikan sebuah teks siswa dapat memilih unggah-ungguh 
basa yang benar 

13  Laporan Hasil Observasi 
 

Disajikan sebuah teks siswa dapat memilih unsur-unsur 
teks hasil observasi 

14  Unggah Ungguh Basa 
 

Disajikan sebuah teks siswa dapat memilih unggah-ungguh 
basa yang benar 

15  Unggah Ungguh Basa 
 

Disajikan sebuah teks siswa dapat memilih unggah-ungguh 
basa yang benar 

16  Laporan Hasil Observasi 
 

Disajikan beberapa kalimat siswa dapat memilih  struktur 
teks hasil observasi bagian  

17  Ukara tanduk dan tanggap 
 

Disajikan sebuah kalimat siswa dapat memilih ukara 
tanggap. 

18  Aksara rekan dan angka jawa Disajikan teks aksara jawa siswa dapat menyalin aksara 
latin ke aksara jawa 

19  Laporan Hasil Observasi 
 

Disajikan beberapa kalimat siswa dapat memilih struktur 
teks hasil observasi bagian  

20 Memahami struktur teks, unsur 
kebahasaan, dan pesan moral 

dari teks drama  
tradisional(wayang/ topèng  

ḍhâlâng/ kethoprak /ludruk). 

Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih isi 
drama 

21  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih unsur 
unsur intrinsik drama 

22  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih unsur 
intrinsik drama 

23  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih isi 
drama 

24  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih unsur 
intrinsik drama 

25  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih unsur 
intrinsik drama 

26  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih unsur 
intrinsik drama 

27  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih unsur 
intrinsik drama 

28  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih unsur 
intrinsik drama 

29  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih paraga  
drama 



30  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih istilah 
drama 

31  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih istilah 
drama 

32  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih istilah 
drama 

33  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih 
kesenian tradisional drama 

34  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih 
kesenian tradisional drama 

35  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih 
kesenian tradisional drama 

36  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih 
kesenian tradisional drama 

37  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih 
kesenian tradisional drama 

38  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih 
kesenian tradisional drama 

39  
Drama tradisional 

Disajikan sebuah teks drama siswa dapat memilih 
kesenian tradisional drama 

40 Memahami struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari teks 
pidato dan teks pewara. 

Pidhato 
Disajikan sebuah teks pidhato siswa dapat memilih contoh 
salam pambuka pidhato 

41  Pidhato Disajikan sebuah teks siswa dapat memilih unsur pidhato 

42  Pidhato Disajikan sebuah teks  siswa dapat memilih contoh pidhato 

43  Pidhato Disajikan sebuah teks  siswa dapat memilih isi pidhato 

44  Pidhato Disajikan sebuah teks  siswa dapat memilih isi pidhato 

45  Pidhato Disajikan sebuah teks  siswa dapat memilih unsur – unsur  
pidhato 

46  Pidhato Disajikan sebuah teks  siswa dapat memilih jenis – jenis 
pidhato 

47  Pidhato Disajikan sebuah teks  siswa dapat memilih unsur - unsur 
pidhato 

48  Pidhato Disajikan sebuah teks  siswa dapat memilih jenis – jenis 
pidhato 

49  Pidhato Disajikan sebuah teks  siswa dapat memilih unsur – unsur  
pidhato 

50  Pidhato Disajikan sebuah teks  siswa dapat memilih contoh isi  
pidhato 
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PRAKARYA 
 

No Kompetensi Dasar Materi  Indikator  

1. 3.1 Memahami pengetahuan tentang 
jenis, sifat, karakter, dan teknik 
pengolahan bahan kayu, bambu, dan 
rotan 

Ragam jenis Kayu dan 
bambu 

Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis  kayu dan bambu 
beserta ciri-cirinya 

   Siswa mengetahui teknik pengolahan kayu 

  Kerajinan Kayu dan 
Bambu 

Siswa dapat menyebutkan fungsi produk kerajinan 

   Siswa dapat mengetahui proses pembuatan kerajinan 

   Siswa dapat mengetahui  bahan dan alat yang dipakai 
membuat kerajinan 

   Siswa mengetahui corak anyaman 

2 3.1. Memahami pengetahuan tentang 
prinsip, 
perancangan,pembuatan,penyajiann 
dan pengemasan hasil peternakan 
(daging,telur,susu) dan perikanan 
(ikan,udang,rumput laut) menjadi 
makanan yang ada di wilayah 
setempat 

Ragam Jenis Hasil 
Perikanan dan 
peternakan beserta 
fungsinya bagi tubuh 

Siswa dapat menyebutkan jenis ikan dan daging, beserta gizi 
yang dikandungnya 

 

   siswa dapat menjelaskan fungi protein bagi tubuh  

 3.2. Menganalisis rancangan pembuatan, 
penyajian, dan pengemasan bahan 

pangan hasil peternakan 
(daging,telur,susu) dan perikanan (yang 

ada di wilayah setempat. 

Prinsip higene dan 
sanitasi makanan 

Siswa dapat menyebutkan prinsip higene dan sanitasi 
makanan 

  Jenis-jenis rempah Siswa dapat mengidentifikasi jenis rempah berdasarkan 
ciri/karakteristinya  

  Olahan setengah jadi 
bahan daging dan ikan 

Siswa dapat menyebutkan contoh olahan setengah jadi dari 
daging sapi dan ikan 

   Siswa dapat mengidentifikasi jenis olahan daging hasil 
proses pengeringan  

   Siswa dapat menyebutkan teknik pengolahan setengah jadi 
bahan ikan dan daging  

  Kemasan makanan Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh kemasan sekunder  

  Tahapan pengolahan 
pangan 

Siswa dapat menjelaskan tahapan pengolahan pangan 
dengan benar 

   Siswa dapat menyebutkan produk olahan pangan khas suatu 
daerah 

  Karakas/bagian daging 
sapi 

Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari daging sapi 

   Siswa dapat menyebutkan ciri daging segar 

3 Teknologi Listrik Rumah Tangga Pengertian listrik Menjelaskan tentang istilah-istilah besaran listrik 

  Sejarah Listrik Menyebutkan ilmuan yang menemukan teknologi kelistrikan  

  Peralatan Listrik 
Rumah Tinggal 

Menyebutkan alat-alat listrik rumah tinggal beserta fungsinya 

   Menjelaskan perencaan instalasi rumah tinggal 

   Menyebutkan jenis kabel yang di gunakan dalam instalasi 
rumah tinggal 

  Ragam jenis produk 
berteknologi listrik 

Menyebutkan contoh alat-alat rumah tangga yang 
menggunakan teknologi pengubah listrik  

4 Memahami komoditas ikan konsumsi 
yang dapat dikembangkan sesuai 
kebutuhan wilayah setempat 

Budidaya ikan 
konsumsi 

Menjelaskan pengertian budidaya ikan 

   Menyebutkan jenis habitat ikan  

   Menyebutkan jenis ikan yang dikonsumsi 

  Simtem Budidaya Sistem budidaya ikan 

  Prosedur budidaya ikan 
konsumsi 

Prosedur budidaya ikan konsumsi 

   Menjelaskan tujuan pengukuran benih 

   Menjelaskan tujuan sirkulasi udara dalampembuatan kolam 



 

 
 
 


