
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

7 Literasi Membaca

8 Literasi Membaca

3.1  Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek (sekolah, 

tempat wisata,  tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah)    

yang didengar dan dibaca.

4.1 Menentukan  isi teks  deskripsi   objek (tempat wisata,  tempat 

bersejarah, suasana pentas seni daerah, dll)  yang didengar dan dibaca.

3.2 Menelaah struktur  dan kaidah kebahasaan dari  teks deskripsi tentang 

objek (sekolah, tempat wisata,  tempat bersejarah, dan atau suasana 

pentas seni daerah)     yang didengar dan dibaca.

4.2 Menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk  teks deskripsi tentang 

objek (sekolah, tempat wisata,  tempat bersejarah, dan atau suasana 

pentas seni daerah)  secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, 

kebahasaan baik secara lisan dan tulis

3.3  Mengidentifikasi  unsur-unsur teks narasi (cerita fantasi) yang dibaca 

dan didengar

4.3 Menceritakan kembali isi teks narasi(cerita fantasi) yang didengar dan 

dibaca

3.4 Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi(cerita fantasi)  yang 

dibaca dan didengar 

4.4 Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan 

tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa

3.1. Menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat (positif dan 

negatif) dan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen)

3.2  Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan 

dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi

3.3   Menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk 

bilangan berpangkat bulat positif dan negatif

3.4  Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, 

himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi 

biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual

Matematika13.30 - 15.00

Senin, 28 Sept  2020

9 KD KD kelas 7

13.30 - 20.00 

(ambil 80 menit)
LITERASI   

Pilih waktu yang sesuai.  

Didampingi 

ortu/keluarga (80 menit 

saja)

KD KD kelas 79 13.30 - 15.00 Bhs Indonesia

JADWAL TES KOMPETENSI SEMESTER 1 TAHUN AJARAN 2020/2021
(TANGGAL 28,29,30 SEPTEMBER, 1, 2 OKTOBER 2020)

2 Selasa, 29 Sept 2020

1



3.1 Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks 

interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, 

berpamitan, mengucapkan terimakasih, dan meminta maaf, serta 

menanggapinya, sesuai dengan konteks penggunaannya.

KD KD kelas 7

3.2 Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi 

dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana, sesuai 

dengan konteks penggunaannya. {Perhatikan unsur kebahasaan dan kosa 

kata terkait hubungan keluarga; pronoun (subjective, objective, possessive)

7 Literasi Numerasi/ Matematika

8 Literasi Numerasi/ Matematika

3.1 Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran  Dengan 

menggunaan satuan standar (baku)4.1 Menyajikan data hasil  pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada 

diri sendiri, makhluk hidup lain, dan    benda-benda di sekitar dengan 

menggunakan satuan tak baku

     dan satuan baku

3.2 Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik 

yang diamati 
4.2 Menyajikan hasil   pengklasifikasian makhluk hidup  dan benda di 

lingkungan sekitar  berdasarkan karakteristik yang diamati

3.3 Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), 

sifat fisik dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari 

hari

4.3 Menyajikan hasil penyelidikan  atau karya tentang sifat larutan, 

perubahan fisika dan perubahan kimia,atau pemisah campuran

Direncanakan pengambilan nilai dan berbagai hal utk ortu kelas 8 tgl 28 Sept 2020, ortu kelas 7 tgl 29 Sept 2020.

Semua siswa kelas 7,8, 9 wajib mengikuti kegiatan OSIS dan mengisi daftar hadir 

Semua siswa kelas 7,8, 9 agar pro aktif mengikuti berbagai kejuaraan.                                                                                                            Pakem, 26 September 2020
                                                                                                           Kepala Sekolah

                                                                                                           Ponidi, S.Pd.

                                                                                                           NIP 19721101 199702 1 002

4 Jumat, 2 Okt 2020

9 13.00 - 14.30 IPA  KD KD kelas 7

13.30 - 20.00 

(ambil 80 menit)
LITERASI   

Pilih waktu yang sesuai.  

Didampingi 

ortu/keluarga (80 menit 

saja)

9 13.30 - 15.00 Bhs Inggris3 Rabu, 30 Sept 2020


