
KISI-KISI PENULISAN SOAL USBN 
Jenjang Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : IPA 

Kurikulum : 2013 

 

No. Kompetensi yang Diuji 
Lingkup 

Materi 
Materi 

Level 

Kognitif 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

1 Peserta didik  memahami 

cara membaca skala pada 

alat ukur 

Pengukuran, 

Zat dan 

Sifatnya 

Pengukuran Pemahaman Disajikan gambar hasil pengukuran besaran 

panjang, siswa mampu membaca skala pada 

salah satu alat ukur besaran panjang dengan 

benar 

Pilihan 

Ganda 

1 

2 Peserta didik memahami 

konsep besaran, satuan, 

dan alat ukur yang sesuai 

dengan SI 

Pengukuran, 

Zat dan 

Sifatnya 

Besaran dan 

Satuan 

Pemahaman Disajikan tabel besaran pokok, peserta didik 

dapat menunjukan besaran, satuan, dan alat 

ukur yang sesuai dengan SI 

Pilihan 

Ganda 

2 

3 Peserta didik memahami 

sifat zat berdasarkan 

wujudnya. 

Pengukuran, 

Zat dan 

Sifatnya 

Konsep zat dan 

wujudnya 

Pemahaman Disajikan data ciri-ciri zat, peserta didik dapat 

menentukan sifat-sifat zat berdasarkan 

wujudnya atau penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari 

Pilihan 

Ganda 

3 

4 Peserta didik memahami 

konsep sifat fisika dan 

kimia zat 

Pengukuran, 

Zat dan 

Sifatnya 

Perubahan 

fisika/kimia 

Pemahaman Disajikan data contoh perubahan fisika dan 

kimia suatu zat, peserta didik dapat 

menentukan sifat fisika dan kimia dari suatu 

zat dengan benar 

Pilihan 

Ganda 

4 

5 Peserta didik mampu 

mengaplikasikan cara 

menghitung volume suatu 

benda   

Pengukuran, 

Zat dan 

Sifatnya 

Pengukuran Aplikasi Disajikan gambar gelas ukur, peserta didik 

dapat menghitung besarnya volume benda 

yang tidak beraturan 

Pilihan 

Ganda 

5 

6 Peserta didik mampu 

menerapkan prinsip 

Pengukuran, 

Zat dan 

Campuran dan 

cara pemisahanya 

Aplikasi Disajikan gambar pemisahan campuran, 

peserta didik dapat menentukan prinsip kerja 

Pilihan 

Ganda 

6 



No. Kompetensi yang Diuji 
Lingkup 

Materi 
Materi 

Level 

Kognitif 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

pemisahan campuran Sifatnya dari pemisahan campuran tersebut 

7 Peserta didik mampu 

menerapkan konsep sifat 

larutan 

Pengukuran, 

Zat dan 

Sifatnya 

Larutan dan 

sifatnya 

Aplikasi Disajikan kasus terkait sifat larutan, peserta 

didik dapat menentukan alasan penetapan sifat 

larutan tersebut 

Pilihan 

Ganda 

7 

8 Peserta didik memahami 

gerak pada benda 

Mekanika dan 

Tata Surya 

Gerak Lurus Pemahaman Disajikan beberapa kondisi gerak benda, 

peserta didik dapat menunjukan ciri-ciri jenis 

GLBB pada benda 

Pilihan 

Ganda 

8 

9 Peserta didik memahami 

pengaruh suhu dan kalor 

terhadap suatu benda 

Mekanika dan 

Tata Surya 

Suhu dan kalor Pemahaman Disajikan gambar contoh pemuaian dalam 

kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat 

mengidentifikasi pengaruh koefisien muai 

pada berbagai zat 

Pilihan 

Ganda 

9 

10 Peserta didik memahami 

konsep gerhana 

Mekanika dan 

Tata Surya 

Tata Surya Pemahaman Disajikan gambar terjadinya gerhana, peserta 

didik dapat menunjukkan bulan pada saat 

terjadi gerhana 

Pilihan 

Ganda 

10 

11 Peserta didik dapat 

mengaplikasikan konsep 

usaha 

Mekanika dan 

Tata Surya 

Usaha Aplikasi Disajikan gambar mobil dalam kondisi 

mogok, peserta didik dapat menghitung usaha 

yang dilakukan untuk mendorong atau 

menarik mobil 

Pilihan 

Ganda 

11 

12 Peserta didik mampu 

menerapkan konsep 

tekanan 

Mekanika dan 

Tata Surya 

Tekanan Aplikasi Disajikan gambar dan data terkait tekanan 

hidrostatik, peserta didik dapat menentukan 

kedalaman benda berdasarkan tekanan 

hidrostatik yang diterimanya. 

Pilihan 

Ganda 

12 

13 Peserta didik dapat 

mengaplikasikan konsep 

suhu dan kalor 

Mekanika dan 

Tata Surya 

Suhu dan kalor Aplikasi Disajikan grafik tentang perubahan wujud, 

peserta didik dapat menghitung jumlah kalor 

yang diperlukan dari suatu fase ke fase 

tertentu 

Pilihan 

Ganda 

13 

14 Peserta didik mampu Mekanika dan Pesawat sederhana Penalaran Disajikan gambar pesawat sederhana, peserta Pilihan 14 



No. Kompetensi yang Diuji 
Lingkup 

Materi 
Materi 

Level 

Kognitif 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

menggunakan nalarnya 

terkait pesawat sederhana 

Tata Surya didik dapat menentukan besar satu variabel 

apabila salah satu variabel yang lain berubah 

Ganda 

15 Peserta didik mampu 

menggunakan nalarnya 

terkait kalor dan 

pemuaian  

Mekanika dan 

Tata Surya 

Kalor dan 

pemuaian 

Penalaran Disajikan gambar logam yang memiliki 

koefisien muai yang berbeda, peserta didik 

dapat memprediksi panjang logam setelah 

mengalami pemuaian 

Pilihan 

Ganda 

15 

16 Peserta didik memahami 

konsep bunyi 

Gelombang, 

Listrik dan 

Magnet 

Bunyi Pemahaman Disajikan contoh-contoh penerapan bunyi 

dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik 

dapat menunjukkan manfaat gelombang bunyi 

Pilihan 

Ganda 

16 

17 Peserta didik mampu 

mengaplikasikan konsep 

listrik dinamis 

Gelombang, 

Listrik dan 

Magnet 

Listrik Dinamis Aplikasi Disajikan gambar rangkaian listrik, peserta 

didik dapat menghitung nilai besaran pada 

sebuah rangkaian tertutup dengan benar 

Pilihan 

Ganda 

17 

18 Peserta didik mampu 

mengaplikasikan konsep 

kemagnetan 

Gelombang, 

Listrik dan 

Magnet 

Kemagnetan Aplikasi Disajikan data mengenai transformator, peserta 

didik dapat menentukan jenis transformator 

tersebut beserta alasannya 

Pilihan 

Ganda 

18 

19 Peserta didik dapat 

menggunakan nalar 

terkait cahaya dan optik 

Gelombang, 

Listrik dan 

Magnet 

Cahaya dan optik Penalaran Disajikan gambar benda di depan cermin 

cekung, peserta didik dapat menentukan sifat 

bayangan benda tersebut apabila jarak benda 

tersebut terhadap cermin diubah 

Pilihan 

Ganda 

19 

20 Peserta didik dapat 

menggunakan nalar 

terkait kemagnetan 

Gelombang, 

Listrik dan 

Magnet 

Kemagnetan Penalaran Disajikan gambar interaksi magnet, peserta 

didik dapat menentukan sifat-sifat magnet 

dengan benar 

Pilihan 

Ganda 

20 

21 Peserta didik memahami 

konsep ciri-ciri makhluk 

hidup 

Makhluk 

hidup dan 

lingkungannya 

Ciri-ciri makhluk 

hidup 

Pemahaman Disajikan gambar salah satu ciri makhluk 

hidup, peserta didik dapat menentukan ciri 

makhluk hidup yang dimaksud. 

Pilihan 

Ganda 

21 

22 Peserta didik memahami 

konsep adaptasi makhluk 

Makhluk 

hidup dan 

Adaptasi makhluk 

hidup 

Pemahaman Disajikan beberapa contoh adaptasi makhluk 

hidup, peserta didik dapat menentukan contoh-

Pilihan 

Ganda 

22 



No. Kompetensi yang Diuji 
Lingkup 

Materi 
Materi 

Level 

Kognitif 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

hidup lingkungannya contoh dari jenis adaptasi tertentu. 

23 Peserta didik memahami 

mengaplikasikan konsep 

pengelompokkan 

makhluk hidup 

Makhluk 

hidup dan 

lingkungannya 

Kasifikasi 

makhluk hidup 

Aplikasi Disajikan data ciri-ciri suatu makhluk hidup, 

peserta didik dapat mengelompokkan makhluk 

tersebut ke dalam kelompok tertentu 

Pilihan 

Ganda 

23 

24 Peserta didik dapat 

menghubungkan 

pencemaran lingkungan 

dengan akibatnya 

Makhluk 

hidup dan 

lingkungannya 

Pencemaran 

lingkungan 

Aplikasi Disajikan data mengenai kondisi suatu 

lingkungan, peserta didik dapat menentukan 

akibat dari kondisi lingkungan tersebut 

Pilihan 

Ganda 

24 

25 Peserta didik memahami 

mengaplikasikan konsep 

Perkembangbiakan 

tumbuhan 

Makhluk 

hidup dan 

lingkungannya 

Perkembangbiakan 

tumbuhan 

Aplikasi Disajikan data terkait penyerbukan, peserta 

didik dapat menyimpulkan jenis 

penyerbukannya 

Pilihan 

Ganda 

25 

26 Peserta didik 

menggunakan nalarnya 

terkait interaksi makhluk 

hidup dan lingkungan 

Makhluk 

hidup dan 

lingkungannya 

Interaksi makhluk 

hidup dan 

lingkungan 

Penalaran Disajikan gambar jaring-jaring makanan, 

peserta didik dapat memprediksi kemungkinan 

yang akan terjadi apabila salah satu komponen 

ekosistem mengalami gangguan 

Pilihan 

Ganda 

26 

27 Peserta didik dapat 

menngunakan nalar 

terkait pencemaran 

lingkungan 

Makhluk 

hidup dan 

lingkungannya 

Pencemaran 

lingkungan 

Penalaran Disajikan grafik pengaruh pertumbuhan 

penduduk terhadap kondisi lingkungan, peserta 

didik dapat menyimpulkan kondisi lingkungan 

berdasarkan grafik yang disajikan 

Pilihan 

Ganda 

27 

28 Peserta didik memahami 

konsep gerak pada 

manusia 

Struktur dan 

Fungsi 

Makhluk 

Hidup 

Gerak pada 

manusia 

Pemahaman Disajikan gambar sendi, peserta didik dapat 

menyebutkan nama sendi yang dimaksud 

Pilihan 

Ganda 

28 

29 Peserta didik memahami 

konsep gerak pada 

Struktur dan 

Fungsi 

Gerak pada 

tumbuhan 

Pemahaman Disajikan gambar gerak pada tumbuhan, 

peserta didik dapat menyebutkan nama gerak 

Pilihan 

Ganda 

29 



No. Kompetensi yang Diuji 
Lingkup 

Materi 
Materi 

Level 

Kognitif 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

tumbuhan Makhluk 

Hidup 

yang dimaksud 

30 Peserta didik memahami 

konsep reproduksi 

manusia 

Struktur dan 

Fungsi 

Makhluk 

Hidup 

Sistem reproduksi 

manusia 

Pemahaman Disajikan gambar alat reproduksi wanita, 

peserta didik dapat menyebutkan nama/fungsi 

organ yang dimaksud 

Pilihan 

Ganda 

30 

31 Peserta didik mampu 

mengaplikasikan konsep 

sistem pencernaan 

manusia 

Struktur dan 

Fungsi 

Makhluk 

Hidup 

Sistem pencernaan 

manusia 

Aplikasi Disajikan daftar nama dan fungsi enzim-enzim 

pencernaan pada manusia, peserta didik dapat 

menghubungkan suatu enzim dengan 

fungsinya 

Pilihan 

Ganda 

31 

32 Peserta didik mampu 

mengaplikasikan konsep 

sistem peredaran darah 

manusia 

Struktur dan 

Fungsi 

Makhluk 

Hidup 

Sistem peredaran 

darah pada 

manusia 

Aplikasi Disajikan data ciri-ciri dari beberapa pembuluh 

darah, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri 

dari pembuluh darah tertentu 

Pilihan 

Ganda 

32 

33 Peserta didik mampu 

mengaplikasikan Hukum 

Mendel dalam pewarisan 

sifat 

Struktur dan 

Fungsi 

Makhluk 

Hidup 

Pewarisan sifat Aplikasi Disajikan kasus persilangan, peserta didik 

dapat mengaplikasikan Hukum Mendel untuk 

menentukan kemungkinan hasil persilangan 

tersebut 

Pilihan 

Ganda 

33 

34 Peserta didik mampu 

mengaplikasikan konsep 

organ tumbuhan 

Struktur dan 

Fungsi 

Makhluk 

Hidup 

Organ tumbuhan Aplikasi Disajikan gambar sayatan melintang organ 

tumbuhan, peserta didik dapat menentukan 

fungsi bagian yang dimaksud 

Pilihan 

Ganda 

34 

35 Peserta didik memahami 

konsep bioteknologi 

Struktur dan 

Fungsi 

Makhluk 

Hidup 

Penerapan 

bioteknologi 

Pemahaman Disajikan suatu kondisi terkait ketersediaan 

bahan tertentu, peserta didik dapat menentukan  

bioteknologi yang tepat untuk mengatasi 

kondisi tersebut 

Pilihan 

Ganda 

35 

36 Peserta didik dapat Mekanikan Zat dan wujudnya Aplikasi Disajikan data suatu pengukuran zat cair. Uraian 36 



No. Kompetensi yang Diuji 
Lingkup 

Materi 
Materi 

Level 

Kognitif 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

menerapkan konsep 

massa jenis 

dan tata surya Peserta didik dapat menghitung volume dan 

masa jenis 

37 Peserta didik mampu 

menggunakan nalar 

terkait konsep 

kemagnetan 

Mekanika dan 

tata surya 

Usaha dan Energi Penalaran Disajikan ilustrasi sebuah benda jatuh dari 

ketinggian tertentu. Peserta didik dapat 

menemukan nilai energi potensial pada 

ketinggian setelah  titik mula-mula 

Uraian 37 

38 Peserta didik mampu 

menerapkan konsep 

elektromagnetik 

Gelombang, 

listrik dan 

magnet 

Elektromagnetik Aplikasi Disajikan data transformator ideal. Peserta 

didik dapat membandingkan besaran-besaran 

pada transformator ideal dengan benar 

Uraian 38 

39 Peserta didik mampu 

menerapkan konsep pada 

percobaan fotosintesis 

Struktur dan 

Fungsi 

Makhluk 

Hidup 

Percoban 

fotosintesis 

Aplikasi Disajikan gambar dan data hasil percobaan 

fotosintesis, peserta didik dapat menjelaskan 

sifat salah satu komponen yang 

mempengaruhi, menjelaskan tujuan, 

kesimpulan, dan jenis molekul yang terbentuk 

pada percobaan tersebut 

Uraian 39 

40 Peserta didik mampu 

mengaplikasikan Hukum 

Mendel dalam pewarisan 

sifat 

Struktur dan 

Fungsi 

Makhluk 

Hidup 

Pewarisan sifat Aplikasi Disajikan kasus persilangan makhluk hidup, 

peserta didik dapat menyelesaikan persilangan 

tersebut sampai pada F2 

Uraian 40 

 


