
CONTOH KISI-KISI PENULISAN SOAL TEMATIK UTS IPA  SEM 1 

Nama Sekolah   : SDN Jatimekar VIII Bekasi      Alokasi Waktu   :  90 menit 

Mata Pelajaran  : IPA         Jumlah soal        :  40 soal 

Tahun Ajaran  : 2014/2015         Kelas /sem  :  5 sem 1 

No. 
tema 

Kompetensi Dasar  Indikator Soal  Bentuk Tes  No Soal 

Tema 1 

 
3.4 Mengidentifikasi 
perubahan yang terjadi di 
alam, hubungannya dengan 
penggunaan sumber daya 
alam, dan pengaruh 
kegiatan manusia terhadap 
keseimbangan lingkungan 
sekitar  

a. Mendeskripsikan sifat-sifat 
benda padat, cair, dan gas 

b. Mengenal berbagai 
perubahan wujud benda 

c. Mengenal perubahan-
perubahan alam yang 
disebabkan pengaruh kegiatan 
manusia 

d. Mengenal kegiatan manusia 
yang memengaruhi 
perubahan wujud benda 

e. Mengenal permasalahan 
akibat terganggunya 
keseimbangan akibat ulah 
manusia 

f. Mengenal penggunaan 
sumber day alam dalam 
kehidupan sehari-hari 

PG,isian 
essay 

16,3.29,30,39,40 

 
4.7 Menyajikan hasil 
laporan tentang 
permasalahan akibat 

a. Menyajikan hasil laporan 
pengamatan perubahan 
wujud benda 
 

PG 
isian 

4,5,6,17,28 



terganggunya 
keseimbangan alam akibat 
ulah manusia, serta 
memprediksi apa yang akan 
terjadi jika permasalahan 
tersebut tidak diatasi  

b. Membuat laporan tertulis 
hasil studi pustaka tentang 
perubahan-perubahan alam 
yang disebabkan karena 
pengaruh kegiatan manusia 

c. Menjelaskan faktor yang 
memengaruhi perubahan 
wujud benda  

d. Menyajikan hasil laporan 
pengamatan tentang kegiatan 
manusia yang memengaruhi  
perubahan wujud benda 

e. Mengidetifikasi permasalahan 
akibat terganggunya 
keseimbangan akibat ulah 
manusia 

f. Mendeskripsikan beberapa 
jenis sumber daya alam di 
lingkungan sekitar  

g. Mendeskripsikan perubahan-
perubahan alam karena 
penggunaan sumber daya 
alam  

h. Mendeskripsikan laporan 
tentang penggunaan sumber 
daya alam pada kegiatan 
manusia sehari-hari 

i. Mendeskripsikan laporan 
percobaan tentang terjadinya 
siklus air 

 



Tema 2 

3.6 Mendeskripsikan siklus 
air dan dampaknya pada 
peristiwa di bumi serta 
kelangsungan mahluk hidup  

Menjelaskan pentingnya air bagi 
kelangsungan hidup manusia dan 
peristiwa di bumi  

 

pg 15,20 

4.7 Menyajikan hasil 
laporan tentang 
permasalahan akibat 
terganggunya 
keseimbangan alam akibat 
ulah manusia, serta 
memprediksi apa yang akan 
terjadi jika permasalahan 
tersebut tidak diatasi.  

a. Menyampaikan teks 
penjelasan tentang 
pentingnya air  

b. Membuat hasil laporan 
tentang dampak terganggunya 
siklus air karena kegiatan 
manusia 

Pg 
isian 

9,24,34,35 

3.5 Mendeskripsikan siklus 
air dan dampaknya pada 
peristiwa di bumi serta 
kelangsungan mahluk hidup  

a. Menjelaskan pentingnya 
peran air dalam 
penyelenggaraan kegiatan 
sekolah  

b. Menjelaskan daur air dengan 
menggunakan gambar atau 
diagram 

c. Menjelaskan faktpr-faktor 
yang memengaruhi siklus air 

  

4.5 Menyajikan laporan 
tentang permasalahan 
akibat terganggunya 
keseimbangan alam akibat 
ulah manusia, serta 
memprediksi apa yang akan 
terjadi jika permasalahan 
tersebut tidak diatasi.  

a. Menyajikan penjelasan 
pentingnya peran air dalam 
kegiatan sekolah melalui 
kegiatan presentasi  

b. Mendeskripsikan laporan 
percobaan tentang terjadinya 
siklus air 

c. Menyajikan laporan hasil 
diskusi tentang keterkaitan 

Pg  
Isian  

2,22,23 



kegiatan manusia dan 
ketersediaan air 

3.6. Mendeskripsikan siklus 
air dan dampaknya pada 
peristiwa di bumi serta 
kelangsungan mahluk 
hidup 

Menjelaskan dampak daur air 
terhadap peristiwa alam di bumi 
dan kehidupan manusia 

Pg 
Isian 
essay 

1,21,36 
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 Jujur ane kalau disuruh bikin tugas kisi-kisi kadang harus bikin soal dulu baru masukin ke kisi-kisi 
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