
 
 

PENYUSUNAN SOAL BERBASIS KOMPETENSI ILMIAH 

 
Nama Penyusun/Sekolah : Hasdinar / SMPN. 5 Pallangga 

Jenjang Pendidikan   : SMP 

Mata Pelajaran   : IPA  

Kurikulum   : K13  

Bentuk Soal    : Pilihan Ganda (PG)  

 

No. Kompetensi Dasar Kelas Materi Konteks 
Indikator  

kompetensi ilmiah 

Tuntutan 

kognitif 

 

3.2. Menganalisis gerak 

lurus, pengaruh gaya 

terhadap gerak berdasarkan 

Hukum Newton, dan 

penerapannya pada gerak 

benda dan gerak makhluk 

hidup. 

VIII Gerak Personal 

 

Kompetensi ilmiah: 

 

Menginterpretasi 

data dan bukti 

secara ilmiah: 

menganalisis dan 

mengevaluasi data, 

klaim, dan argumen 

dalam beragam 

bentuk representasi 

dan membuat 

kesimpulan ilmiah 

yang tepat 

 

 

Bentuk keterampilan 

ilmiah: Mengubah 

data dari satu 

bentuk presentasi ke 

bentuk lainnya. 

Menengah  

Soal: 

 

Seorang anak meluncur di jalan dengan menggunakan skate board seperti pada gambar berikut. 

 
Manakah yang menunjukkan grafik kecepatan terhadap waktu paling tepat dari gerak skate board anak 

tersebut ketika melewati lintasan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lintasan A - B 

A 
B Lintasan C - D 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Penskoran: 

 

Kunci jawaban: C 

Jumlah soal 3 nomor dengan skor maksimal 30. Setiap jawaban soal yang benar bernilai 10 dan jawaban 

yang salan bernilai nol. 

 

 

No. Kompetensi Dasar Kelas Materi Konteks 
Indikator  

kompetensi ilmiah 

Tuntutan 

kognitif 

 

3. 1 Menganalisis gerak 

pada makhluk hidup, sistem 

gerak pada manusia, dan 

upaya menjaga kesehatan 

sistem gerak  

VIII 
Gerak 

Tumbuhan 
Personal 

 

Kompetensi ilmiah: 

 

Mengevaluasi dan 

merancang 

penyelidikan 

ilmiah: mampu 

menguraikan dan 

memberikan 

penilaian terhadap 

suatu penyelidikan 

ilmiah dan 

mengajukan caracara 

untuk 

menjawab 

pertanyaan secara 

ilmiah. 

 

Bentuk keterampilan 

ilmiah: Mengajukan 

penjelasan 

hipotesis. 

Tinggi 

Soal: 

Rani menanam 3 biji tanaman dengan jenis yang sama. Ketika biji sudah berkecambah, Rani melakukan tiga 

perlakuan. Ujung tunas kecambah A dibungkus dengan kertas hitam dan diberi penyinaran pada salah satu 

sisinya. Bagian tengah tunas kecambah B dibungkus dengan kertas hitam dan diberi penyinaran pada salah 

satu sisi. Kecambah C tidak ditempeli kertas hitam dan hanya disinari dari samping. Masing-masing tanaman 

disiram dengan ukuran air yang sama dan frekuensi penyiraman yang sama. 

Setelah beberapa hari, Rani mengamati bahwa kecambah A tetap tumbuh tegak meskipun mendapat cahaya 

dari samping. Pada kecambah B, ujung tunas membengkok ke arah cahaya. Demikian juga dengan kecambah 

C, ujung tunas membengkok ke arah cahaya.  

 

D Lintasan A - B 
C 

Lintasan A - D 



 
 

 
Pilihlah pertanyaan Rani yang paling tepat untuk dijawab dengan langkah-langkah percobaan tersebut! 

A. Pengaruh kertas hitam terhadap pertumbuhan batang tanaman. 

B. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan batang tanaman 

C. Pengaruh kualitas biji terhadap pertumbuhan tanaman 

D. Pengaruh frekuensi penyiraman terhadap pertumbuhan tanaman 

 

Kriteria Penskoran: 

 

Kunci jawaban: B 

Jumlah soal 3 nomor dengan skor maksimal 30. Setiap jawaban soal yang benar bernilai 10 dan jawaban 

yang salan bernilai nol. 

 

No. Kompetensi Dasar Kelas Materi Konteks 
Indikator  

kompetensi ilmiah 

Tuntutan 

kognitif 

 

3.8 Memahami tekanan zat 

dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari, 

termasuk tekanan darah, 

osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada 

tumbuhan 

VIII Tekanan Zat Personal 

 

Kompetensi ilmiah: 

 

Menjelaskan 

fenomena secara 

ilmiah: mampu 

mengenali, 

memaparkan dan 

mengevaluasi halhal 

terkait 

 

Bentuk keterampilan 

ilmiah: keterampilan 

ilmiah: 

Menyebutkan dan 

menerapkan 

pengetahuan ilmiah 

secara tepat. 

Menengah  

Soal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiga orang pekerja bangunan yang sedang bekerja melewati lapisan 

semen yang masih basah sehingga meninggalkan jejak kaki. 

Kedalaman jejak kaki pekerja A lebih dalam dari jejak kaki pekerja 

B, dan jejak kaki pekerja B lebih dalam dari jejak kaki pekerja C. Jika 

luas penampang kaki mereka sama, maka perbandingan berat 

pekerja tersebut adalah …. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Penskoran: 

Kunci jawaban: A 

Jumlah soal 3 nomor dengan skor maksimal 30. Setiap jawaban soal yang benar bernilai 10 dan jawaban 

yang salan bernilai nol. 

 

 

 

A. Pekerja A > pekerja B > pekerja C 

B. Pekerja A < pekerja B < pekerja C 

C. Pekerja A = pekerja B = Pekerja C 

D. Pekerja A < pekerja B > pekerja C 


