I5KISI-KISI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013
A. KISI-KISI UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET A
1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PROGRAM PAKET A
NO.
1.

2.

3.

4.

KOMPETENSI
Memahami konsep dasar
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, dengan mendeskripsikan,
mengidentifikasi dan
mengaplikasikan pentingnya
partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan sistem pemerintahan
desa, kecamatan, kota/kabupaten,
provinsi, pusat, otonomi daerah dan
pembentukan peraturan perundangundangan di pusat dan daerah.
Memahami konsep dasar
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dengan mendeskripsikan,
mengidentifikasi dan
mengaplikasikan pentingnya
partisipasi masyarakat dalam
menjaga keutuhan negara kesatuan
Republik Indonesia dalam era
globalisasi.
Memahami konsep dasar
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, dengan mendeskripsikan,
mengidentifikasi pengertian, ciri,
manfaat dan contoh perilaku yang
mencerminkan kebebasan
berorganisasi, partisipasi masyarakat
dalam menerapkan nilai-nilai juang
yang timbul pada proses perumusan
Pancasila sebagai dasar negara
dalam kehidupan sehari-hari.
Memahami konsep dasar
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, dengan mendeskripsikan,
mengidentifikasi dan
mengaplikasikan pentingnya

PrediksiSoal.com

INDIKATOR
Menjelaskan sistem pemerintahan desa,
pemerintahan kecamatan, sistem pemerintahan
kota/kabupaten, pemerintahan provinsi, dan
pemerintahan pusat
Menjelaskan kewenangan lembaga-lembaga
pemerintah pusat.
Mengidentifikasi peraturan pusat dan daerah.
Menjelaskan proses pelaksanaan pemilu/pilkada

Menjelaskan pentingnya menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengidentifikasi upaya dalam menjaga
keutuhan NKRI.
Menjelaskan pentingnya memelihara nilai-nilai
budaya bangsa dalam menghadapi globalisasi.
Menjelaskan sikap terhadap pengaruh
globalisasi.
Menjelaskan manfaat berpartisipasi aktif dalam
berorganisasi.
Menjelaskan pentingnya mentaati keputusan
bersama.
Mengidentifikasi konsep rumusan dasar negara.
Menjelaskan cara mengamalkan nilai-nilai
Pancasila
Mengidentifikasi nilai kebersamaan dari para
perumus dasar negara
Menjelaskan latar belakang kerja sama
ASEAN.
Menjelaskan penerapan prinsip politik luar
negeri bebas dan aktif.
Menjelaskan makna “politik luar negeri”.
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NO.

KOMPETENSI
partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan politik luar negeri
Indonesia dalam melakukan
hubungan internasional serta peran
Indonesia terhadap kerja sama
dengan negara-negara di kawasan
Asia Tenggara.

PrediksiSoal.com

INDIKATOR
Menjelaskan pelaksanaan prinsip politik luar
negeri.
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2. BAHASA INDONESIA PROGRAM PAKET A
NO.
1.

2.

KOMPETENSI
Membaca
Membaca berbagai jenis teks
nonsastra berupa petunjuk, teks
sederhana, dan berbagai karya sastra
untuk anak-anak berbentuk puisi,
dongeng, pantun, percakapan, dan
drama.

Menulis
Mengungkapkan pikiran, perasaan,
dan informasi dalam bentuk
karangan sederhana, petunjuk, surat,
pengumuman, dialog, formulir, teks
pidato, laporan, ringkasan, parafrase,
serta berbagai karya sastra untuk
anak berbentuk cerita, puisi, dan
pantun.

PrediksiSoal.com

INDIKATOR
Memahami isi bacaan.
Menafsirkan petunjuk penggunaan sesuatu.
Menentukan kalimat utama.
Menentukan makna kata kias/sukat/tersirat pada
bacaan
Menentukan topik percakapan.
Menentukan isi puisi.
Membandingkan informasi pada dua teks.
Memahami isi jadwal perjalanan.
Menentukan unsur intrinsik cerita.
Menentukan arti ungkapan/peribahasa.
Menyusun paragraf laporan.
Melengkapi percakapan.
Menyusun petunjuk membuat sesuatu.
Melengkapi paragraf.
Menyusun kalimat tanggapan
Menyusun ringkasan
Membuat parafrasa dari puisi
Menyusun surat.
Menggunakan kata depan/gabung/tanya.
Menyusun paragraf.
Menggunakan huruf besar.
Menggunakan tanda baca.
Menyusun kalimat pengumuman.
Menyusun kalimat efektif.
Membuat ringkasan.
Mengisi formulir sesuai data.
Menyusun kalimat pidato.
Menyusun kalimat surat resmi.
Melengkapi puisi/pantun dengan kata/kalimat.
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3. MATEMATIKA PROGRAM PAKET A
NO.
1.

KOMPETENSI
Memahami konsep dan operasi
hitung bilangan serta dapat
menggunakannya dalam kehidupan
sehari-hari.

2.

Memahami konsep ukuran dan
pengukuran berat, panjang, luas,
volume, dan waktu serta
penggunaannya dalam pemecahan
masalah kehidupan sehari-hari.

3.

Memahami konsep, sifat dan unsurunsur bangun geometri dapat
menghitung besar-besaran yang
terkait dengan bangun geometri
(2D/3D) memahami konsep
transformasi bangun datar, serta
dapat menggunakannya dalam
kehidupan sehari-hari.

PrediksiSoal.com

INDIKATOR
Menentukan hasil operasi hitung bilangan tiga
angka dengan bilangan dua angka.
Menentukan hasil dari tiga operasi hitung
campuran bilangan cacah.
Menyelesaikan operasi hitung dalam soal cerita
sederhana yang berkaitan dengan mata uang.
Menentukan hasil operasi 2 pecahan biasa yang
berbeda penyebut.
Menyederhanakan pecahan biasa sampai bentuk
paling sederhana.
Mengurutkan 4 pecahan yang berbeda penyebut
dari nilai terbesar ke paling kecil atau
sebaliknya.
Menentukan hasil operasi hitung pecahan
Menentukan faktor dari suatu bilangan.
Menentukan kelipatan persekutuan terkecil
(KPK) dan faktor persekutuan terbesar (FPB)
dua bilangan.
Menyelesaikan masalah yang menggunakan
kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor
persekutuan terbesar (FPB).
Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan
dengan pecahan.
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
perbandingan dan skala.
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
akar suatu bilangan.
Menentukan hasil operasi hitung yang berkaitan
dengan penjumlahan 3 ukuran waktu dengan
satuan yang berbeda.
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
satuan berat (melibatkan 3 satuan berat).
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
jarak kecepatan dan waktu.
Menentukan hasil operasi hitung yang berkaitan
dengan satuan berat (melibatkan 3 satuan
berat).
Menentukan bangun datar apabila mempunyai
simetri lipat tertentu.
Menentukan nama bangun datar apabila
diketahui sifat-sifatnya.
Menentukan luas bangun datar dan
menyelesaikan masalah yang terkait.
Menentukan gambar jaring-jaring bangun
ruang.
Menentukan volume bangun ruang.
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NO.

KOMPETENSI

4.

Memahami konsep koordinat untuk
menentukan letak benda dan dapat
menggunakannya dalam pemecahan
masalah.
Memahami konsep pengumpulan
data, penyajian data dengan tabel
dan grafik, mengurutkan data,
menghitung rata-rata serta
menerapkan dalam pemecahan
masalah kehidupan sehari-hari.

5.

PrediksiSoal.com

INDIKATOR
Menentukan hasil pencerminan bangun datar
yang tepat
Menentukan letak titik pada bidang koordinat.
Menentukan gambar bangun datar apabila titiktitik koordinatnya diketahui.
Menentukan unsur yang belum diketahui dari
data yang disajikan dalam bentuk diagram
gambar atau batang atau lingkaran.
Menentukan salah satu unsur yang belum
diketahui dari data yang berbentuk tabel.
Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk
diagram batang.
Menentukan rata-rata atau modus dari data yang
diberikan.
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4. ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM PAKET A
NO.
1.

KOMPETENSI
Memahami ciri-ciri dan
penggolongan hewan/tumbuhan
perkembangbiakan
tumbuhan/hewan/manusia, serta
manfaat tumbuhan/hewan bagi
manusia dan upaya pelestariannya

2.

Memahami saling ketergantungan
antarmakhluk hidup menyesuaikan
diri terhadap lingkungannya, serta
cara-cara menjaga keseimbangan
ekosistem.

3.

Memahami bagian tubuh
tumbuhan/hewan/manusia,
menjelaskan fungsinya serta
mengidentifikasi kebutuhan tubuh
supaya sehat.

4.

Memahami beragam sifat benda,
hubungannya dengan penyusunnya,
perubahan wujud benda, dan
kegunaannya
Memahami berbagai bentuk energi,
perubahan, dan manfaaatnya

5.

PrediksiSoal.com

INDIKATOR
Menjelaskan ciri-ciri khusus pada makhluk
hidup tertentu.
Menggolongkan makhluk hidup berdasarkan
ciri-cirinya.
Menentukan cara perkembangbiakan pada
hewan/tumbuhan.
Menjelaskan ciri-ciri perkembangan pada
hewan atau manusia.
Menjelaskan pemanfaatan tumbuhan/hewan
bagi manusia dan lingkungan.
Menjelaskan cara melestarikan
tumbuhan/hewan langka.
Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi yang
terjadi antara makhluk hidup dan
lingkungannya (rantai makanan/simbiosis).
Menjelaskan bentuk dan fungsi alat tubuh
makhluk hidup untuk menyesuaikan diri
terhadap lingkungannya.
Menjelaskan cara menjaga keseimbangan
ekosistem.
Mengidentifikasi bagian-bagian tubuh
tumbuhan/hewan/manusia.
Menjelaskan proses yang terjadi pada
tumbuhan.
Menjelaskan proses/alat: gerak, indra,
pernapasan, pencernaan atau peredaran darah
pada hewan/manusia.
Mengidentifikasi jenis-jenis penyakit, cara
pencegahan penyakit, dan cara menjaga
kesehatan manusia.
Menjelaskan sifat zat tertentu.
Menyebutkan jenis perubahan wujud yang
terjadi
Menjelaskan pengaruh suhu pada kegiatan
tertentu
Menjelaskan jenis perpindahan kalor yang
terjadi pada kegiatan tertentu
Mengelompokkan benda-benda yang termasuk
konduktor/isolator
Menentukan sumber bunyi pada alat musik
tertentu atau alat yang menghasilkan bunyi
paling tinggi/rendah
Menjelaskan syarat-syarat terjadinya bunyi
Menentukan perubahan energi yang terjadi pada
kegiatan tertentu/alat tertentu
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NO.

6.

7.

KOMPETENSI

Mendeskripsikan berbagai jenis
sumber daya alam, perubahan yang
terjadi dalam penggunaannya, serta
dampaknya bagi kehidupan
Memahami sistem tata surya bagi
kehidupan

PrediksiSoal.com

INDIKATOR
Menyebutkan contoh energi alternatif yang
digunakan pada kegiatan tertentu
Menjelaskan cara menghemat energi tertentu
Menentukan jenis gaya yang digunakan pada
kegiatan tertentu
Menentukan jenis pesawat sederhana yang
digunakan pada suatu kegiatan
Menentukan sifat cahaya yang terjadi pada
suatu kegiatan
Menentukan lampu yang menyala/padam jika
saklar diputus/ disambung pada suatu rangkaian
Mengidentifikasi jenis pembentukan tanah serta
struktur bumi
Menjelaskan kegiatan yang dapat merusak
kelestarian sumber daya alam
Menentukan nama/ciri-ciri planet dalam tata
surya
Menjelaskan akibat rotasi/revolusi bumi
Menjelaskan terjadinya gerhana bulan/matahari
atau perhitungan tahun Masehi/tahun Hijriah
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5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PROGRAM PAKET A
NO.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

KOMPETENSI
Menjelaskan penggunaan peta,
kenampakan alam, dan keragaman
sosial budaya Indonesia serta
permasalahannya

INDIKATOR
Menentukan simbol dan artinya pada peta
Mengidentifikasi kenampakan alam provinsi
Indonesia
Mengidentifikasi keragaman sosial budaya
(suku bangsa) Indonesia
Mengidentifikasi permasalahan sosial di suatu
daerah
Mendeskripsikan sumber daya alam Mengidentifikasi sumber daya alam
dan kaitannya dengan aktivitas
Menentukan aktivitas penduduk yang berkaitan
ekonomi penduduk
dengan sumber daya alam
Mendeskripsikan peninggalan
Mengklasifikasi peninggalan sejarah di
sejarah di lingkungan, peninggalan
lingkungan dan berskala nasional
berskala nasional
Mengidentifikasi upaya menjaga kelestarian
peninggalan sejarah
Menjelaskan keteladanan pahlawan, Menentukan keteladanan/patriotisme seorang
tokoh sejarah/pejuang pada masa
pahlawan/tokoh pejuang
Hindu-Buddha, Islam, penjajahan
Mengidentifikasi tokoh/perjuangan pada masa
Belanda, Jepang
Hindu-Buddha, Islam.
Mengidentifikasi tokoh pejuang/perjuangan
melawan penjajahan Jepang/Belanda
Mendeskripsikan koperasi, jenis
Menjelaskan peranan koperasi Indonesia dalam
usaha dan kegiatan ekonomi di
kegiatan ekonomi
Indonesia
Mendeskripsikan jenis usaha/kegiatan ekonomi
di Indonesia
Mendeskripsikan perkembangan
Mengidentifikasi alat teknologi komunikasi/
teknologi produksi, komunikasi, dan produksi/ transportasi yang menunjang
transportasi
kehidupan masyarakat
Menjelaskan peranan tokoh pejuang Mengidentifikasi tokoh pejuang/persiapan
Indonesia dalam mempersiapkan,
kemerdekaan/ mempertahankan kemerdekaan
memproklamasikan Indonesia dan
Menentukan peranan tokoh
mempertahankan kemerdekaan
pejuang/proklamasi/ mempertahankan
kemerdekaan
Menjelaskan kenampakan alam,
Menentukan kenampakan alam/buatan di
pembagian wilayah, dan
Indonesia
perkembangan sistem administrasi
Menentukan wilayah yang termasuk daerah
wilayah
waktu tertentu
Mengidentifikasi terbentuknya suatu provinsi
Menjelaskan keadaan alam sosial
Menentukan keadaan alam/sosial negara
negara tetangga dan benua di dunia
tetangga
Mengidentifikasi ciri benua di dunia.
Menjelaskan gejala alam dan caraMengidentifikasi gejala alam di
cara menghadapi bencana alam
Indonesia/negara tetangga
Mendeskripsikan cara menghadapi bencana
alam
Mendeskripsikan dampak globalisasi Mendeskripsikan dampak globalisasi dalam
dalam kehidupan bangsa Indonesia
kehidupan bangsa Indonesia
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NO.
12.

KOMPETENSI
Mendeskripsikan kegiatan ekspor
dan impor dalam kehidupan
ekonomi antarbangsa

PrediksiSoal.com

INDIKATOR
Mengidentifikasi barang ekspor/impor
Indonesia
Mendeskripsikan manfaat kegiatan
ekspor/impor dalam kehidupan ekonomi
antarbangsa
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