
KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH SMP/MTs MUHAMMADIYAH  
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No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

 

Level 

Kognitif 

Indikator Soal Nomor 

Soal 

Jenis 

Soal 

3.8 Menjelaskan tekanan zat dan 

penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari, termasuk tekanan 

darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan 

Menjelaskan konsep tekanan zat 

padat 

L2 Disajikan gambar benda di atas meja 

dengan perbedaan gaya dan luas bidang 

tekan, peserta didik mampu menjelaskan 

faktor yang mempengaruhi tekanan pada 

zat padat. 

1 PGK 

Menghitung gaya pada hukum 

pascal 

L2 Disajikan gambar proses tekanan hidrolik 

pada dongkrak hidrolik mobil, peserta 

didik dapat menghitung gaya untuk 

mengangkat mobil tersebut.  

2 PGB 

Membandingkan tekanan 

hidrostatis suatu benda berbeda 

posisi/ kedalaman 

L2 Disajikan gambar benda berada di danau/ 

laut dengan kedalaman yang berbeda, 

peserta didik dapat membandingkan 

tekanan hidrostatis pada kedua benda 

tersebut.  

3 PGB 

Menghitung besaran dalam 

tekanan hidrostatis 

L2 Disajikan gambar dua zat zair dalam pipa 

U, peserta didik dapat menentukan massa 

jenis zat. 

4 PGB 

Menghitung besaran pada 

konsep Hukum Archimedes 

L2 Disajikan gambar ilustrasi kapal 

pengangkutan barang, peserta didik dapat 

menghitung banyaknya penumpang dalam 

kapal tersebut. 

5 PGB 

Menjelaskan konsep tekanan 

udara berdasarkan perbedaan 

ketinggian 

L2 Disajikan grafik tekanan udara diberbagai 

tempat, peserta didik dapat menentukan 

selisih ketinggian tempat jika diketahui 

tekanan udaranya. 

6 PGB 

Menjelaskan tekanan darah 

pada manusia 

L2 Disajikan infografis tekanan darah tinggi 

(hipertensi), peserta didik dapat 

menjelaskan tekanan darah orang dalam 

kondisi tertentu. 

7 AKM 

Menjelaskan penerapan tekanan L2 Disajikan gambar proses pengangkutan air 8 PGB 



zat pada kapilaritas jaringan 

angkut tumbuhan  

pada tumbuhan,   peserta didik dapat 

menentukan penerapan tekanan zat pada 

pengangkutan air dan mineral pada 

tumbuhan.  

3.9 Menganalisis sistem 

pernapasan pada manusia dan 

memahami gangguan pada 

sistem pernapasan, serta 

upaya menjaga kesehatan 

sistem pernapasan 

Mengidentifikasi organ sistem 

pernafasan manusia 

L1 Disajikan beberapa nama organ 

pernapasan manusia, peserta didik dapat 

mengidentifikasi nama organ sesuai fungsi 

tertentu. 

9 PGB 

Menjelaskan mekanisme 

pernafasan manusia 

L2 Disajikan gambar mekanisme pernapasan 

perut/dada, peserta didik dapat 

menjelaskan urutan mekanisme 

inspirasi/ekspirasi. 

10 PGB 

Menganalisis sistem pernafasan 

pada manusia (volume 

pernafasan) 

L3 Disajikan grafik volume udara pernapasan 

manusia, peserta didik dapat menganalisis 

volume udara pernapasan. 

11 PGB 

Menganalisis gangguan pada 

sistem pernafasan manusia 

L2 Disajikan infografis tentang dampak 

penggunaan rokok vape, peserta didik 

dapat menganalisis gangguan pada sistem 

pernapasan manusia. 

12 AKM 

Menganalisis pengaruh aktivitas 

dengan frekuensi pernapasan 

manusia 

L3 Disajikan tabel hasil percobaan frekuensi 

pernapasan manusia, peserta didik dapat 

menganalisis pengaruh usia dengan 

frekuensi pernapasan. 

13 PGK 

3.10 Menganalisis sistem ekskresi 

pada manusia dan memahami 

gangguan pada sistem ekskresi 

serta upaya menjaga kesehatan 

sistem ekskresi 

Mengidentifikasi struktur dan 

fungsi ginjal 

L1 Disajikan sebuah gambar ginjal, peserta 

didik dapat menunjukkan bagian ginjal 

berdasarkan fungsinya. 

14 PGB 

Menjelaskan fungsi hati L2 Disajikan bagan pemecahan eritrosit, 

peserta didik dapat menjelaskan proses 

pemecahan sel darah merah di hati. 

15 PGB 

Mengidentifikasi struktur dan 

fungsi kulit 

L1 Disajikan gambar kulit beserta bagian-

bagiannya, peserta didik dapat 

menunjukkan bagian kulit berdasarkan 

fungsinya. 

16 PGB 

Menganalisis sistem ekskresi 

manusia (kulit) 

L3 Disajikan teks informasi pengaturan suhu 

tubuh panas dan dingin, peserta didik 

dapat menganalisis pengaturan suhu tubuh 

dan alasan yang tepat. 

17 AKM 

Menganalisis proses 

pembentukan urin 

L3 Disajikan gambar nefron, peserta didik 

dapat menganalisis proses pembentukan 

urin. 

18 PGB 



Menganalisis gangguan pada 

sistem ekskresi manusia 

L3 Disajikan infografis data hasil 

laboratorium pada penyaringan darah, 

peserta didik dapat menganalisis 

gangguan sistem ekskresi yang terjadi. 

19 AKM 

3.11 Menganalisis konsep getaran, 

gelombang, dan bunyi dalam 

kehidupan sehari-hari termasuk 

sistem pendengaran manusia 

dan sistem sonar pada hewan 

Menentukan besaran dalam 

konsep getaran 

L2 Disajikan gambar pegas, peserta didik 

dapat menghitung besarnya frekuensi dan 

amplitudo getaran. 

20 PGB 

Menentukan faktor yang 

mempengaruhi besaran dalam 

konsep getaran 

L3 Disajikan gambar dan data hasil 

percobaan ayunan matematis, peserta 

didik dapat menentukan pernyataan yang 

benar tentang faktor yang mempengaruhi 

getaran. 

21 PGK 

Menganalisis konsep getaran 

dalam kehidupan sehari-hari  

L3 Disajikan gambar percobaan getaran pada 

bandul, peserta didik dapat menganalisis 

periode pada getaran 

22 AKM 

Menghitung besaran dalam 

konsep gelombang 

L2 Disajikan gambar gelombang transversal, 

peserta didik dapat menghitung cepat 

rambat gelombang. 

23 PGB 

Mengidentifikasi sifat bunyi L1 Disajikan beberapa pernyataan tentang 

sifat bunyi, peserta didik dapat 

mengidentifikasi sifat bunyi yang tepat. 

24 PGB 

Menghitung besaran dalam 

konsep pemantulan bunyi 

L2 Disajikan ilustrasi seseorang berada 

diantara dua tebing, peserta didik mampu 

mengetahui perbandingan jarak kedua 

dinding dengan orang tersebut. 

25 PGB 

 L2 Disajikan gambar pancaran gelombang 

ultrasonik dari sebuah kapal untuk 

mengukur kedalaman laut, peserta didik 

mampu menghitung kedalaman laut 

berdasarkan gambar. 

26 PGB 

Menganalisis konsep bunyi 

dalam kehidupan sehari-hari  

L3 Disajikan ilustrasi percobaan resonansi 

pada garpu tala, peserta didik 

menganalisis faktor timbulnya resonansi 

27 PGB 

3.12 Menganalisis sifat-sifat cahaya, 

pembentukan bayangan pada 

bidang datar dan lengkung serta 

penerapannya untuk 

menjelaskan proses penglihatan 

manusia, mata serangga, dan 

Menganalisis sifat-sifat cahaya L3 Disajikan gambar ilustrasi percobaan 

pembuktian sifat cahaya, peserta didik 

dapat menganalisis sifat-sifat cahaya 

berdasarkan ilustrasi gambar. 

28 PGB 

Menganalisis pembentukan 

bayangan pada bidang datar 

L3 Disajikan tabel data tentang jumlah 

bayangan yang dibentuk cermin datar, 

peserta didik dapat memprediksi jumlah 

29 PGB 



prinsip kerja alat optik bayangan pada sudut tertentu. 

Menganalisis bayangan pada 

bidang lengkung (cermin) 

L3 Disajikan data jarak benda dan bayangan 

pada cermin cekung, peserta didik dapat 

menyimpulkan jarak fokus dan sifat 

bayangan. 

30 PGB 

Menghitung jarak bayangan 

pada cermin cembung 

L2 Disajikan gambar benda dan bayangan 

pada cermin cembung, peserta didik 

mampu menentukan perbandingan jarak 

bayangan benda saat menjauhi cermin. 

31 PGB 

Menganalisis bayangan pada 

bidang lengkung (lensa) 

L3 Disajikan gambar tentang benda di depan 

lensa cembung, peserta didik dapat 

menganalisis sifat bayangan yang 

terbentuk jika benda digeser. 

32 PGB 

Menganalisis penerapan 

pembentukan bayangan untuk 

menjelaskan proses penglihatan 

manusia 

L3 Disajikan kasus pembentukan bayangan 

pada mata, peserta didik dapat 

menganalisis proses penglihatan. 

33 PGB 

Menentukan perbesaran pada 

alat optik  

L2 Disajikan gambar pembentukan bayangan 

pada lup, peserta didik dapat menentukan 

perbesaran dan sifat bayangan yang 

terbentuk berdasarkan ketinggian 

bendanya. 

34 PGB 

Menganalisis prinsip kerja alat 

optik 

L3 Disajikan gambar jalannya sinar pada 

mikroskop, peserta didik dapat 

menganalisis prinsip kerja mikroskop. 

35 PGK 

 


