
1. Ini bukan ujian tetapi lebih ditekankan untuk "BELAJAR"
2. Harus dikerjakan dengan penuh kemandirian
3. Tidak untuk dimasukkan ke nilai rapor, tetapi semua mengerjakan dan selesai mengerjakan lihat kunci jawaban terutama untuk nomor yang salah
4. Semua siswa wajib membuka pengumuman yang ada di web sekolah setiap saat
5. INFORMASI-INFORMASI DISAMPAIKAN MELALUI WEB SEKOLAH

NO HARI ,TANGGAL KELAS WAKTU MAPEL KOMPETENSI DASAR / MATERI KETERANGAN
3.1 Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita 
3.2 Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita
3.3 Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster
3.4 Menelaah pola penyajian teks iklan/poster
3.5 Mengidentifikasi informasi  teks eksposisi
3.6 menelaah isi dan struktur teks eksposisi
3.7 Mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi
4.1 Menyimpulkan isi teks berita
4.2 menyajikan data, informasi dalam bentuk berita
4.3 Menyimpulkan isi iklan, slogan, poster
4.4 menyajikan data, informasi dalam bentuk iklan/slogan/poster
4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi
4.6  Menyajikan gagasan/pendapat dalam bentuk teks eksposisi
4.7 Menyimpulkan isi teks eksposisi

7 Literasi Membaca

8 Literasi Membaca

3.1Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan 

konfigurasi objek
4.1Menyelesaikan masalah yg berkaitan dengan pola pada barisan bilangan 

dan barisan konfigurasi objek

3.2 Menjelaskan kedudukan titik dalam bidanhbkoordinat Kartesius yang 

dihubungkan dengan masalah kontekstual

3.3 Mendiskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai 

representasi ( kata-kata,tabel,grafik,diagram dan persamaan)

1 Senin, 21 Sept  2020

2 Selasa, 22 Sept 2020

KD KD kelas 8

13.30 - 20.00 

(ambil 80 menit)
LITERASI   

JADWAL TES KOMPETENSI SEMESTER 1 TAHUN AJARAN 2020/2021
(PERIODE 21 - 25 SEPTEMBER 2020)

13.30 - 15.009 Bhs Indonesia KD KD kelas 8

Pilih waktu yang sesuai.  

Didampingi 

ortu/keluarga (80 menit 

saja)

Matematika13.30 - 15.009



3.1 Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan 

fungsi sosial dari ungkapan meminta perhatian, mengecek pemahaman, 

menghargai kinerja yang baik, dan meminta dan mengungkapkan 

pendapat, serta responnya, sesuai dengan konteks penggunaannya.

3.2    Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan 

fungsi sosial menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan 

kemauan melakukan suatu tindakan, sesuai dengan konteks 

penggunaannya.

3.3    menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi 

dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan, sesuai 

dengan konteks penggunaannya. (Perhatikan unsur kebahasaan must, 

should)

1. Memahami gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan 

upaya menjaga kesehatan sistem gerak

2. Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan 

Hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk 

hidup

3. Menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, 

serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan

7 Literasi Numerasi/ Matematika

8 Literasi Numerasi/ Matematika

Pakem, 19 September 2020
Kepala Sekolah

Ponidi, S.Pd.

NIP 19721101 199702 1 002

Rabu, 23 Sept 2020

Direncanakan pengambilan nilai dan berbagai hal utk ortu kelas 9 tgl 26 Sept 2020, ortu kelas 8 tgl 28 Sept 2020, ortu kelas 7 tgl 29 Sept 2020  (informasi lebih lanjut harap bersabar) 

LITERASI   
13.30 - 20.00 

(ambil 80 menit)

3 9 13.30 - 15.00 Bhs Inggris KD KD kelas 8

 KD KD kelas 8

Pilih waktu yang sesuai.  

Didampingi 

ortu/keluarga (80 menit 

saja)

Jumat, 25 Sept 20205

4 Kamis, 24 Sept 2020 9 13.00 - 14.30 IPA


