
KISI-KISI PENILAIAN AKHIR TAHUN SMP/MTs MUHAMMADIYAH  

   

 

Jenis Sekolah  : SMP Muhammadiyah DI Yogyakarta      Kurikulum  : Kurikulum 2013 

Mata Pelajaran : IPA           Disusun Oleh  :  

Kelas   : VII           Bentuk Soal  : 35 Soal Pilihan Ganda 

Waktu   : 120 menit          Tahun Pelajaran : 2021/2022 

 

No Kompetensi Dasar Kelas Materi Pokok Indikator Soal Bentuk Nomor  

Soal 

Kriteria Soal 

 

1. 3.6. Mengidentifikasi 

sistem organisasi 

kehidupan mulai 

dari tingkat sel 

sampai organisme 

dan komposisi 

utama penyusun 

sel. 

VII Sel sebagai 

unit struktural 

dan fungsional 

kehidupan 

Peserta didik dapat menjelaskan makna sel 

sebagai unit struktural. 

PG 1 PG BIASA 

Disajikan gambar sel hewan, peserta didik 

dapat menunjukkan bagian sel hewan beserta 

fungsinya. 

PG 2 PG BIASA 

Jaringan pada 

hewan dan 

tumbuhan 

Disajikan beberapa pernyataan ciri-ciri jaringan 

tumbuhan, peserta didik dapat menentukan ciri-

ciri jaringan yang berfungsi melindungi 

jaringan di bawahnya. 

PG 3 PG BIASA 

Organ pada 

hewan dan 

tumbuhan 

Disajikan gambar organ tumbuhan, peserta 

didik mampu menunjukkan organ tumbuhan 

yang berfungsi sebagai penyerap air dan zat 

hara. 

PG 4 PG BIASA 

Sistem organ 

dan organisme 

Disajikan cuplikan artikel mengenai 

preklamsia berujung gagal ginjal, peserta didik 

mampu menyebutkan kerusakan sistem organ 

pada manusia. 

PG 5 AKM 

Disajikan tabel bagian tubuh organisme, 

peserta didik dapat menentukan sistem 

organisasi bagian tubuh organisme dengan 

benar. 

PG 6 PG BIASA 



2. 3.7. Menganalisis 

interaksi antara 

makhluk hidup dan 

lingkungannya 

serta dinamika 

populasi akibat 

interaksi tersebut    

 

VII Komponen 

lingkungan 

 

Disajikan gambar ekosistem akuarium, siswa 

dapat menentukan komponen abiotik pada 

ekosistem akuarium 

 

PG 7 PG BIASA 

Disajikan pernyataan mengenai interaksi antara 

komponen biotik dan abiotik, peserta didik 

dapat menentukan interaksi antara komponen 

biotik dan abiotik yang tepat. 

PG 8 PG BIASA 

Interaksi 

Makhluk 

hidup dalam 

ekosistem  

Disajikan gambar interaksi antara 2 makhluk 

hidup, peserta didik dapat menyebutkan 

interaksi yang terjadi. 

PG 9 PG BIASA 

Disajikan hasil pengamatan terhadap interaksi 

makhluk hidup dan lingkungannya, peserta 

didik mampu menyimpulkan hasil pengamatan 

terhadap interaksi makhluk hidup dan 

lingkungannya. 

PG 10 HOTS 

Aliran energi 

melalui rantai 

makanan dan 

jaring-jaring 

makanan                    

Disajikan gambar rantai makanan pada 

ekosistem sawah, Siswa dapat menganalisis 

pengaruh punahnya salah satu populasi 

terhadap populasi yang lain akibat interaksi 

manusia 

PG 11 HOTS 

3. 3.8. Menganalisis 

terjadinya 

pencemaran 

lingkungan dan 

dampaknya bagi 

manusia.  

VII Pencemaran 

air 

Disajikan teks pencemaran air di sungai, 

peserta didik dapat menentukan penyebab 

terjadinya pencemaran air. 

PG 12 PG BIASA 

Disajikan cuplikan artikel mengenai Enceng 

Gondok di Waduk Jatiluhur, peserta didik 

mampu menentukan usaha yang bisa 

dilakukan untuk mengatasi pencemaran air di 

Waduk tersebut. 

PG 13 AKM 

Disajikan percobaan “Identifikasi Air 

Tercemar”, peserta didik mampu menganalisis 

upaya dalam menanggulangi masalah 

pencemaran berdasarkan percobaan tersebut.  

PG 14 HOTS 



Pencemaran 

udara 

Disajikan artikel mengenai Indeks Standar 

Pencemaran Udara di DKI Jakarta, peserta 

didik dapat menganalisis pernyataan yang 

sesuai dengan artikel tersebut. 

PG 15 AKM 

Disajikan artikel mengenai kebakaran hutan 

menyebabkan Orangutan ISPA, peserta didik 

dapat menentukan dampak yang diakibatkan 

oleh kebakaran hutan tersebut. 

PG 16 AKM 

Pencemaran 

tanah 

Disajikan gambar pencemaran tanah, peserta 

didik mampu menentukan dampak 

pencemaran tanah tersebut. 

PG 17 PG BIASA 

4. 3.9. Menganalisis 

perubahan iklim 

dan dampaknya 

bagi manusia. 

VII Pemanasan 

global 

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat 

menentukan pernyatan yang sesuai dengan 

dampak pemanasan global.  

PG 18 PG BIASA 

Disajikan infografis pemanasan global, peserta 

didik dapat menganalisis salah satu cara 

menanggulangi dampak pemanasan global. 

PG 19 HOTS 

Disajikan gambar mengenai efek rumah kaca, 

peserta didik dapat menentukan penyebab 

terjadinya efek rumah kaca.  

PG 20 PG BIASA 

Perubahan 

iklim 

Disajikan cuplikan artikel mengenai abrasi 

pantai yang disebabkan oleh perubahan iklim, 

peserta didik dapat menentukan pernyataan 

yang sesuai dengan artikel tersebut. 

PG 21 AKM 

Disajikan informasi mengenai perubahan 

iklim, peserta didik mampu menentukan 

penyebab terjadinya perubahan iklim. 

PG 22 AKM 

Disajikan pernyataan mengenai aktivitas 

manusia, peserta didik mampu memilih usaha 

yang dapat dilakukan untuk menanggulangi 

perubahan iklim. 

PG 23 PG BIASA 

Disajikan grafik curah hujan rata-rata bulanan 

dari periode tahun 1980-2010 di Semarang, 

peserta didik dapat memilih pernyataan yang 

PG 24 AKM 



sesuai dengan grafik tersebut. 

5. 3.10. Menjelaskan 

lapisan bumi, 

gunung api, 

gempa bumi, dan 

tindakan 

pengurangan 

resiko sebelum 

pada saat, dan 

pasca bencana 

sesuai ancaman 

bencana di 

daerahnya. 

VII Atmosfer  Disajikan gambar lapisan atmosfer bumi, 

peserta didik dapat menyebutkan nama lapisan 

yang ditunjuk. 

PG 25 PG BIASA 

Litosfer  Disajikan pernyataan, peserta didik dapat 

menentukan karakteristik dari lapisan kerak 

bumi. 

PG 26 PG BIASA 

Ancaman 

bencana alam 

Disajikan gambar bencana tsunami, peserta 

didik mampu menjelaskan tindakan 

pengurangan resiko pada saat bencana sesuai 

ancaman bencana tersebut. 

PG 27 PG BIASA 

Disajikan informasi mengenai banjir, peserta 

didik dapat menentukan tindakan 

penanggulangan bencana banjir. 

PG 28 PG BIASA 

Disajikan cuplikan artikel Bencana Longsor, 

peserta didik mampu menyimpulkan dampak 

dari bencana tersebut. 

PG 29 AKM 

Peserta didik dapat menentukan tindakan yang 

tepat saat terjadi gempa di kereta api yang 

sedang berjalan. 

PG 30 PG BIASA 

6. 3.11. Menganalisis 

sistem tata surya, 

rotasi dan 

revolusi Bumi, 

rotasi dan 

revolusi Bulan, 

serta dampaknya 

bagi kehidupan di 

Bumi. 

VII Sistem tata 

surya 

Disajikan gambar tata surya, peserta didik 

dapat menyebutkan orbit planet yang ditunjuk. 

PG 31 PG BIASA 

Bumi dan 

pergerakannya 

Disajikan informasi mengenai pergerakan 

bumi yang berputar pada porosnya, peserta 

didik dapat menyebutkan pergerakan tersebut. 

PG 32 PG BIASA 

Disajikan fenomena-fenomena alam, peserta 

didik dapat menentukan fenomena yang 

disebabkan rotasi bumi. 

PG 33 PG BIASA 

Disajikan pernyataan, peserta didik dapat 

menentukan pernyataan yang diakibatkan oleh 

revolusi bumi. 

PG 34 PG BIASA 

Fenomena 

alam akibat 

Disajikan gambar gerhana, peserta didik 

mampu menunjukkan gerhana matahari dan 

PG 35 PG BIASA 



pergerakan 

bumi dan 

bulan 

gerhana bulan dengan tepat. 

 

                

 


