
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 pembahasan terutama untuk nomor yang salah

4. Semua siswa wajib membuka dan mencermati serta menindaklanjuti pengumuman yang ada di web sekolah setiap saat

5. Segera ada penilaian sikap/perilaku/karakter oleh orang tua masing- masing (penilaian apa yg dilakukan sejak bangun tidur, sampai tidur lagi)

NO HARI TANGGAL KELAS WAKTU MAPEL KOMPETENSI DASAR / MATERI KETERANGAN

7 13.30-14.10 (40 Menit) Matematika Sesuai dengan materi pembelajaran regular/ pagi/ bersama guru

8 13.30-14.10 (40 Menit) Literasi_1 literasi numerasi, literasi informasi, literasi sastra

9 13.30-14.10 (40 Menit) Matematika
3.5. Menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk 

aljabar (penjumlahan, pengurangan,  perkalian, dan pembagian)
KD Kelas 7

7 13.00-13.40 (40 Menit) Literasi_1 literasi numerasi, literasi informasi, literasi sastra

8 13.00-13.40 (40 Menit) Literasi_2 literasi numerasi, literasi informasi, literasi sastra

9 13.00-13.40 (40 Menit) Bahasa Indonesia Sesuai dengan materi pembelajaran regular/ pagi/ bersama guru KD kelas 9

7 13.30-14.10 (40 Menit) IPA Sesuai dengan materi pembelajaran regular/ pagi/ bersama guru

8 13.00-13.40 (40 Menit) Literasi_3 literasi numerasi, literasi informasi, literasi sastra

9 13.30-14.10 (40 Menit) IPA

3.4. menganalisis konsep suhu, pemusian, kalor dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan 

suhu tubuh pada manusia dan hewan

KD kelas 7

7 13.30-14.10 (40 Menit) Literasi_2 literasi numerasi, literasi informasi, literasi sastra

8 13.00-13.40 (40 Menit) Bahasa Inggris Sesuai dengan materi pembelajaran regular/ pagi/ bersama guru

9 13.30-14.10 (40 Menit) Bahasa Inggris

3.5 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 

beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card, dengan memberi 

dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial, sesuai dengan 

konteks penggunaannya .

KD kelas 8

Senin, 2 Nov 2020

Kamis, 5 Nov 2020

JADWAL TES KOMPETENSI SEMESTER 1 TAHUN AJARAN 2020/2021
(PERIODE 2 - 7 NOVEMBER 2020)

3 Rabu, 4 Nov 2020

1

2 Selasa, 3 Nov 2020

4



5 Jumat, 6 Nov 2020 9 13.00-13.40 (40 Menit) IPA 
Sesuai dengan materi pembelajaran regular/ pagi/ bersama guru 

(IPA_Bu Eni)
KD kelas 9

7 11.20-12.00 (40 Menit) Literasi_3 literasi numerasi, literasi informasi, literasi sastra

8 11.20-12.00 (40 Menit) Bahasa Indonesia Sesuai dengan materi pembelajaran regular/ pagi/ bersama guru

9 11.20-12.00 (40 Menit) Bahasa Indonesia
Kd. 3.7 mengidentifikasi unsur2 pembamgun puisi

Kd. 4.7 menyimpulkan isi puisi

* Saat ini ada jawaban  salah????    Segera lihat pembahasan.                                                                                                            Pakem, 31  Oktober 2020
* Belum paham?????  Buka referensi.                                                                                                            Kepala Sekolah
* Tetap belum paham???  Kontak teman, saudara, ortu, guru. Segera
* Tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama
* hafalan jalan terus
* literasi jalan terus  bersama keluarga                                                                                                            Ponidi, S.Pd.
* soal soal depan akan menyerupai  PISA/AKM/TIMSS.                                                                                                            NIP 19721101 199702 1 002
* Ayo tuntaskan soal yg ada di  https://smpn4pakem.sch.id/wp/persiapan-pisa-akm/

KD kelas 8
6 Sabtu, 7 Nov  2020


