
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIAH 

KURIKULUM 2013 (PAKET UTAMA)  TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 

MATA PELAJARAN: ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

No. Kompetensi Dasar Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

1 Memahami aspek keruangan dan 

konektivitas antar ruang dan waktu dalam 

lingkup regional serta perubahan dan 

keberlanjutan kehidupan manusia 

(ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan 

politik) 

Letak Indonesia 

 

VII / 1 Disajikan pernyataan tentang pengertian 

letak geografis, 

Pesertadidikdapatmendeskripsikanletak 

geografis Indonesia 

Level 1 PG 1 

2 Memahami aspek keruangan dan 

konektivitas antar ruang dan waktu dalam 

lingkup regional serta perubahan dan 

keberlanjutan kehidupan manusia 

(ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan 

politik) 

 

Pengaruh keunggulan lokasi 

terhadap kegiatan ekonomi, 

transportasi dan komunikasi 

 

 

 

VIII/1 

 

Peserta didik dapat menentukan pengaruh 

letak geostrategis Indonesia dalam bidang 

ekonomi, transportasi dan komunikasi 

dengan tepat 

 

Level 2 

 

PG 

2 

3 Memahami aspek keruangan dan 

konektivitas antar ruang dan waktu dalam 

lingkup regional serta perubahan dan 

keberlanjutan kehidupan manusia 

(ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan 

politik) 

Sumberdayaalam VII / 1 Disajikan gambar arah mata angin muson, 

Pesertadidikdapat menganalisis akibat angin 

muson di   Indonesia dengan tepat 

Level 3 PG 3 

4 Memahami aspek keruangan dan 

konektivitas antar ruang dan waktu dalam 

lingkup regional serta perubahan dan 

Konektivitas antar wilayah VII/I Disajikan pernyataan, peserta didik dapat 

menentukan dampak konektivitas antar 

Level 2 PG 4 



No. Kompetensi Dasar Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

keberlanjutan kehidupan manusia 

(ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan 

politik) 

wilayah 

5 Memahami aspek keruangan dan 
konektivitas antar ruang dan waktu dalam 
lingkup nasional serta perubaha 
keberlanjutan dan kehidupan manusia 
(ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan 
politik) 

Pengelolaan sumber daya alam 
yang maksimal 

 

 

VIII/2 

Peserta didik mampu mengklasifikasikan ciri-

ciri pengelolaan SDA yang mendukung 

pembangunan berkelanjutan secara tepat 

 

Level 2 

 

PG 

 

5 

6 Memahami aspek keruangan dan 
konektivitas antar ruang dan waktu 
dalam lingkup regional serta 
perubahan dan keberlanjutan 
kehidupan manusia (ekonomi, sosial, 
budaya, pendidikan, dan politik) 

Letak geografis Indonesia VII/1 Disajikan peta dunia, peserta didik dapat 

menganalisa keuntungan posisi Indonesia 

yang terletak di poros dunia 

Level 3 PG 6 

7 Menyajikan hasil identifikasi tentang 

interaksi social dalam ruang dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan social, 

ekonomi dan budaya dalam nilai dan 

norma serta kelembagaan social budaya. 

Interaksi social VII / 1 Disajikangambartentangperistiwainterakssosi

al, pesertadidikdapatmengklasifikasibentuk-

bentukinteraksi sosial dengantepat 

Level 2 PG 7 

8 Menyajikan hasil identifikasi tentang 

interaksi social dalam ruang dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan social, 

ekonomi dan budaya dalam nilai dan 

norma serta kelembagaan social budaya. 

Lembaga social VII / 2 Disajikanpernyataantentangfungsilembagakel

uarga, 

pesertadidikmampumembedakanperan 

lembaga sosial dengantepat 

Level 2 PG 8 

9 Menganalisis perubahan kehidupan social 
budaya Bangsa Indoesia dalam 
menghadapi arus globalisasi untuk 
memperkokoh krhidupan berbangsa 
 

Benruk perubahan sosial IX/1 Disajikan data, siswa dapat menentukan 

faktor-faktor penyebab perubahan sosial 

Level 2 PG 9 



No. Kompetensi Dasar Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

 
 

 

 

10 Mendeskripsikan perubahan masyarakat 
Indonesia pada masa penjajahan dan 
tumbuhnya semangat kebangsaan serta 
perubahan dalam aspek geografis, 
ekonomi, budaya, pendidikan dan politik 

Pertumbuhan Penduduk VIII/1 Disajikan wacana tentang jumlah penduduk, 

angka kelahiran dan angka kematian, peserta 

didik mampu menghitung angka 

pertumbuhan penduduk dengan tepat 

Level 2 PG 10 

11  Penyimpangan sosial  Disajikan sebuah wacana tentang 

penyimpangan social, peserta didik dapat 

menentukan factor yang mempengaruhi 

penyimpangan sosial 

Level 2 PG 11 

12 Menganalisis perubahan kehidupan social 
budaya Bangsa Indoesia dalam 
menghadapi arus globalisasi untuk 
memperkokoh krhidupan berbangsa 
 

Penyebab perubahan sosial IX / 1 Disajikan pernyataan, siswa dapat memberi 

contoh perilaku masyarakat sebagai akibat 

perubahan sosial 

 

 

Level 2 PG 12 

13 Memahami aspek keruangan dan 
konektivitas antar ruang dan waktu dalam 
lingkup nasional serta perubaha 
keberlanjutan dan kehidupan manusia 
(ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan 
politik) 

Pelestarian Lingkungan hidup VIII/2 Disajikan sebuah kasus tentang bencana 

banjir, peserta didik dapat menentukan upaya 

mengatasi bencana tersebut 

Level 1 PG 13 

14 Mendeskripsikan fungsi dan peran 
kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, 
dan politik dalam masyarakat 

Sifat dan bentuk interaksi 

budaya dalam kehidupan 

masyarakat 

 

VIII/2 

Disajikan gambar bangunan yang mengalami 

proses social, peserta didik mampu 

menganalisa terjadinya proses social secara 

Level 3 PG 14 



No. Kompetensi Dasar Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

tepat 

15 Memahami perubahan masyarakat 
Indonesia pada masa praaksara, masa 
Hindu -Budha dan masa Islam dalam 
aspek geografis, ekonomi, budaya, 
pendidikan, dan politik 

Kehidupan Masyarakat pada 

Masa Praaksara 

VII/2 Disajikan gambar hasil kebudayaan   zaman 

paleolithikum Siswa dapat menentukan  hasil 

kebudayaan  pada zaman 

neolithikumdengantepat 

Level 2 PG 15 

16 Memahami perubahan masyarakat 
Indonesia pada masa praaksara, masa 
Hindu -Budha dan masa Islam dalam 
aspek geografis, ekonomi, budaya, 
pendidikan, dan politik 

Kehidupan Masyarakat pada 

Masa Islam 

VII/2 

 

Disajikan pernyataan tentang penyebaran 

islam di Indonesia Siswa dapat menyebutkan 

saluran islamisasi  pada masa persebaran 

Islam di Indonesia 

Level 1 PG 16 

17 Mendeskripsikan perubahan masyarakat 

Indonesia pada masa penjajahan dan 

tumbuhnya semangat kebangsaan serta 

perubahan dalam aspek geografis, 

ekonomi, budaya, pendidikan dan politik 

 

 

 

Pergerakan nasional Indonesia 

VIII/1  

Disajikan pernyataan tentang pernyataan 

gerakan nasional peserta didik mampu 

menjelaskan factor pendorong lahirnya 

pergerakan nasional dengan tepat 

 

Level 1 

 

PG 

17 

18 Menelaah perubahan masyarakat 
Indonesia dari masa pergerakan 
kemerdekaan sampai dengan awal 
reformasi dalam aspek geografis, 
ekonomi, budaya, pendidikan dan politik 
dalam wawasan kebangsaan  
 

Perubahan masyarakat 

Indonesia pada masa 

penjajahan bangsa barat 

VIII/2 Peserta didik mampu menginterpretasikan 

perubahan masyarakat Indonesia pada masa 

penjajahan bangsa barat secara tepat 

Level 2 PG 18 

19 Memahami perubahan keruangan dan 
interaksi antar ruang Negara-negara Asia 
dan benua lainnya yang diakibatkan factor 
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia 
dalam ekonomi, social, pendidikan dan 
politik 
 

Konflik Indonesia melawan 

Belanda 

IX/2 

 

Disajikan data tentang hasil perundingan, 

siswa dapat mengidentifikasi hasil 

perundingan Renville 

Level 1 PG 19 



No. Kompetensi Dasar Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

20 Memahami perubahan keruangan dan 
interaksi antar ruang Negara-negara Asia 
dan benua lainnya yang diakibatkan factor 
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia 
dalam ekonomi, social, pendidikan dan 
politik 

Kondisi Masyarakat Indonesia 

pada masa Orde Baru 

IX/2 Disajikan pernyataan, Siswa dapat 

mendeskripsikan kebijakan politik pada masa 

Orde Baru 

Level 1 PG 20 

21 Memahami perubahan masyarakat 
Indonesia pada masa praaksara, masa 
Hindu -Budha dan masa Islam dalam 
aspek geografis, ekonomi, budaya, 
pendidikan, dan politik 

Kehidupan budaya manusia 

praaksara 

VII/2 Disajikan pernyataan tentang hasil 

kebudayaan megalithikum, peserta didik 

dapat menunjukkan bukti pemanfaatan 

peralatan megalithikum yang masih di 

gunakan sekarang 

level 2 PG 21 

22 Menelaah perubahan masyarakat 
Indonesia dari masa pergerakan 
kemerdekaan sampai dengan awal 
reformasi dalam aspek geografis, 
ekonomi, budaya, pendidikan dan politik 
dalam wawasan kebangsaan  
 

Persiapan dan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

VIII/1 Disajikan gambar pahlawan peserta didik 

mampu menentukan tokoh-tokoh yang 

merumuskan teks proklamasi kemerdekaan 

RI dengan tepat 

 

Level 2 

 

PG 

22 

23 Menganalisis perubahan kehidupan social 
budaya Bangsa Indoesia dalam 
menghadapi arus globalisasi untuk 
memperkokoh krhidupan berbangsa 

Kondisi Masyarakat Indonesia 

pada masa demokrasi Liberal 

IX/2 Disajikan data, Siswa dapat menentukani isi  

Dekrit Presiden 5 juli 1959 

Level 2 PG 23 

24 Memahami perubahan keruangan dan 
interaksi antar ruang Negara-negara Asia 
dan benua lainnya yang diakibatkan factor 
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia 
dalam ekonomi, social, pendidikan dan 
politik 

Kondisi Masyarakat Indonesia 

pada masa demokrasi terpimpin 

IX / 2 Disajikan data kebijakan ekonomi, siswa 

dapat membedakan kebijakan Ekonomi pada 

masa demokrasi terpimpin dengan masa 

demokrasi lain di Indonesia 

Level 2 PG 24 

25 Memahami perubahan keruangan dan 
interaksi antar ruang Negara-negara Asia 

Perkembangan politik awal IX/II Disajikan pernyataan tentang kondisi banga Level 2 PG 25 



No. Kompetensi Dasar Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

dan benua lainnya yang diakibatkan factor 
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia 
dalam ekonomi, social, pendidikan dan 
politik 

proklamasi Indonesia setelah pemilu 1, siswa dapat 

menentukan factor penyebab di keluarkannya 

dekrit presiden 

26 Mendeskripsikan perubahan 
masyarakat Indonesia pada masa 
penjajahan dan tumbuhnya semangat 
kebangsaan serta perubahan dalam 
aspek geografis, ekonomi, budaya, 
pendidikan dan politik 

 

 Pergerakan nasional VIII/1 Disajikan wacana tentang Sumpah Pemuda, 

siswa dapat menyimpulkan makna dari 

pelaksanaan Sumpah Pemuda di Indonesia 

Level 3   PG 26 

27 Memahami perubahan keruangan dan 
interaksi antar ruang Negara-negara Asia 
dan benua lainnya yang diakibatkan factor 
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia 
dalam ekonomi, social, pendidikan dan 
politik 

Perristiwa sekitar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

IX/2 Disajikan wacana tentang kondisi bangsa 

Indonesia awal kemerdekaan, siswa dapat 

menyimpilkan makna proklamasi 

kemerdekaan 

Level 3 PG 27 

28 Memahami konsep interaksi antara 
manusia dengan ruang sehingga 
menghasilkan berbagai kegiatan 
ekonomi(produksi, distribusi, konsumsi, 
permintaan, dan penawaran) dan interaksi 
antarruang untuk keberlangsungan 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya 
Indonesia. 

Permintaan, penawaran, pasar 

dan harga 

VII/2 Disajikan pernyataan tentang pasar, siswa 

dapat menyebutkan fungsi pasar 

Level 1 PG 28 

29 Memahami perubahan keruangan dan 
interaksi antar ruang Negara-negara Asia 
dan benua lainnya yang diakibatkan factor 
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia 
dalam ekonomi, social, pendidikan dan 

Pasar Bebas IX/2 Disajikan pernyataan, siswa dapat menjelaskan 

akibat keikutan setaan Indonesia dalam pasar 

bebas 

Level 1 PG 29 



No. Kompetensi Dasar Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

politik 
 

30 Mendeskripsikan fungsi dan peran 

kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik dalam masyarakat 

Peran kelembagaan dalam 

pengelolaan Sumber Daya Alam 

(SDA) 

VIII/2 Peserta didik mampu menjelaskan peranan 

lembaga operator dalam perekonomian 

nasional dengan tepat 

 

Level 1 

 

PG 

30 

31 Memahami konsep interaksi antara 
manusia dengan ruang sehingga 
menghasilkan berbagai kegiatan 
ekonomi(produksi, distribusi, konsumsi, 
permintaan, dan penawaran) dan interaksi 
antarruang untuk keberlangsungan 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya 
Indonesia 

Kegiatan ekonomi VII/2 Disajikan pernyataan tentang factor-faktor 

produksi, peserta didik dapat membedakan 

factor produksi asli dan turunan 

Level 2 PG 31 

32 Memahami perubahan keruangan dan 
interaksi antar ruang Negara-negara Asia 
dan benua lainnya yang diakibatkan factor 
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia 
dalam ekonomi, social, pendidikan dan 
politik 

Bentuk-bentuk kerjasama 

Internasional/regional 

IX / 2 Disajikan pernyataan, siswa dapat 

mendeskripsikan kerjasama internasional 

Gerakan Non Blok 

Level 1 PG 32 

33 Mendeskripsikan perubahan 
masyarakat Indonesia pada masa 
penjajahan dan tumbuhnya semangat 
kebangsaan serta perubahan dalam 
aspek geografis, ekonomi, budaya, 
pendidikan dan politik 

 

Badan Usaha VIII/2 Disajikan sebuah table tentang Badan usaha, 

peserta didik dapat membedakan BUMN 

dengan BUMS 

Level 3 PG 33 

34 Memahami perubahan keruangan dan 
interaksi antar ruang Negara-negara Asia 
dan benua lainnya yang diakibatkan factor 
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia 

Pentingnya pengembangan 

industri kreatif 

IX/2 Disajikan pernyataan, siswa dapat 

menentukan  contoh manusia kreatif dalam 

tindakan ekonomi 

Level 2 PG 34 



No. Kompetensi Dasar Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

dalam ekonomi, social, pendidikan dan 
politik 
 

 

35 Memahami konsep interaksi antara 
manusia dengan ruang sehingga 
menghasilkan berbagai kegiatan 
ekonomi(produksi, distribusi, konsumsi, 
permintaan, dan penawaran) dan interaksi 
antarruang untuk keberlangsungan 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya 
Indonesia. 

Kewirausahaan VII / 2 Disajikan data tentang kegiatan manusia 

dalam memenuhi kebutuhan, peserta didik 

dapat mengklasifikasikan, kegiatan manusia 

sebagai mahluk sosial 

Level 2 PG 35 

36 Memahami konsep interaksi antara 

manusia dengan ruang sehingga 

menghasilkan berbagai kegiatan 

ekonomi(produksi, distribusi, konsumsi, 

permintaan, dan penawaran) dan interaksi 

antarruang untuk keberlangsungan 

kehidupan ekonomi, sosial dan budaya 

Indonesia. 

Kegiatan Ekonomi dan 

Pemanfaatan Potensi Sumber 

Daya Alam. 

VII / 2 Disajikan gambar kegiatan ekonomi, peserta 

didik dapat menentukan contoh kegiatan 

distribusi dengan tepat 

Level 2 PG 36 

37 Menganalisis perubahan kehidupan social 
budaya Bangsa Indoesia dalam 
menghadapi arus globalisasi untuk 
memperkokoh krhidupan berbangsa 
 

Ketenaga kerjaan IX/1 Disajikan pernyataan tentang kualitas tenaga 

kerja Indonesia, peserta didik dapat 

menentukan peran pemerintah dalam 

meningkatkan mutu tenaga kerja Indonesia 

Level 2 PG 37 

38 Memahami konsep interaksi antara 

manusia dengan ruang sehingga 

menghasilkan berbagai kegiatan 

ekonomi(produksi, distribusi, konsumsi, 

permintaan, dan penawaran) dan interaksi 

antarruang untuk keberlangsungan 

Permintaan dan penawaran VII/2 Disajikan sebuah kurva, Siswa dapat 

menentukan harga keseimbangan  

Level 2 PG 38 



No. Kompetensi Dasar Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

kehidupan ekonomi, sosial dan budaya 

Indonesia. 

39 Memahami konsep interaksi antara 
manusia dengan ruang sehingga 
menghasilkan berbagai kegiatan 
ekonomi(produksi, distribusi, konsumsi, 
permintaan, dan penawaran) dan interaksi 
antarruang untuk keberlangsungan 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya 
Indonesia 

Tindakan, motif dan prinsip 

ekonomi 

VII/2 Disajikan table kegiatan ekonomi, siswa 

dapat menyimpulkan kaitan antara tindakan 

ekonomi, motif ekokonomi dengan karakter 

yang di harapkan 

Level 3 PG 39 

40  Pasar, harga dan uang VII/2 Disajikan wacana tentang kegiatan ekonomi, 

siswa dapat menyimpulkan fungsi uang 

Level 3 PG 40 

41 Memahami perubahan keruangan dan 
interaksi antar ruang Negara-negara Asia 
dan benua lainnya yang diakibatkan factor 
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia 
dalam ekonomi, social, pendidikan dan 
politik 

Negara Maju dan negara 

berkembang 

IX/1 

 

Disajikan pernyataan tentang kriteria negara, 

siswa dapat membedakan cirri-ciri Negara 

maju dan Negara berkembang 

 

Level 2 Uraian 41 

42 Mendeskripsikan bentuk-bentuk dan sifat 
dinamika interaksi manusia dengan 
lingkungan alam, sosial, budaya, dan 
ekonomi  
 

 

 

Fungsi dan peran keragaman 

budaya 

 

 

VIII/2 

 

Disajikan pernyataan tentang batik sebagai 

kebudayaan nasional, peserta didik mampu 

mendeskripsikan  makna yang terkandung 

dalam kebudayaan nasional secara tepat 

Level 1 Uraian 42 

43 Menganalisis perubahan kehidupan social 
budaya Bangsa Indoesia dalam 
menghadapi arus globalisasi untuk 
memperkokoh krhidupan berbangsa 

Pengaruh globalisasi dalam 

kehidupan 

IX/1 Disajikan pernyataan, siswa dapat 

menganalisis dampak negative globalisasi di 

kaitkan dengan sikap dan prilaku masyarakat 

 

Level 3 uraian 43 



No. Kompetensi Dasar Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

 

44 Memahami perubahan keruangan dan 
interaksi antar ruang Negara-negara Asia 
dan benua lainnya yang diakibatkan factor 
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia 
dalam ekonomi, social, pendidikan dan 
politik 
 

Mempertahankan kemerdekaan IX/2 Peserta didik, dapat menyebutkan isi dari Civil 

Affairs Agreement tanggal 24 Agustus 1945. 

Level 1 uraian 44 

45 Memahami konsep interaksi antara 
manusia dengan ruang sehingga 
menghasilkan berbagai kegiatan 
ekonomi(produksi, distribusi, konsumsi, 
permintaan, dan penawaran) dan interaksi 
antarruang untuk keberlangsungan 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya 
Indonesia. 
 
 
 

Tindakan, motif,dan prinsip 

ekonomi 

VII/1 Disajikan Sebuah wacana, Siswa dapat 

menyimpulkan contoh penerapan motif dan 

prinsip ekonomi dalam kegiatan Ekonomi 

Level 3 Uraian 45 

 

 


