
KISI-KISI PPU IV DIKPORA GUNUNGKIDUL DAN CONTOH SOALNYA 

1. Disajikan gambar gejala alam biotik dan 

abiotik, peserta didik mampu 

mengelompokkan kedalam jenis gejala alam. 

 

2. Disajikan gambar ciri-ciri makhluk hidup, 
peserta didik mampu mengurutkan sesusai 
dengan ciri-ciri yang dimiliki 

 

3. Disajikan tabel ciri-ciri beberapa sel, peserta 
didik mampu mengelompokkan sel sesusai 
dengan ciri-ciri yang dimiliki 

Perhatikan data berikut!  

1) Lisosom  

2) Dinding sel 

 3) Membran sel  

4) Kloroplas  

5) Vakuola   

Organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan 

yaitu ….  

A. 1) dan 2)  

B. 2) dan 4)  

C. 3) dan 4)  

D. 4) dan 5) 

 

4.  Disajikan kunci dikotomi tumbuhan, peserta 
didik mampu menentukan rumus kunci 
dikotomi 

 

 

 

 

 

5. Disajikan grafik pertumbuhan penduduk 

beserta komponennya, peserta didik mampu 

menyimpulkan data 

  

6. Disajikan Jaring-jaring makanan beserta grafik 
data populasi, peserta didik mampu 
menyimpulkan data 

 

 

 



7. Disajikan gambar tentang penggunaan 
produk-produk industri, peserta didik mampu 
menentukan cara terbaik dalam pengelolaan 
limbah 

 

8. Disajikan informasi tentang pengolahan hasil 
pertanian yang berlimpah, peserta didik 
mampu memahami penggunaan organisme 
yang berperan dalam bioteknologi. 

 

 

9. Disajikan gambar percobaan pernafasan, 
peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-
jenis volume paru-paru 

 

 

 

10. Disajikan informasi salah satu penyakit 
pasien sistem pencernaan dan tabel data uji 
makanan pada beberapa jenis makanan, 
peserta didik mampu mengidentifikasi dan 
mengklasifikasikan makanan yang sesuai 
dengan diet pasien 

 

 

 

 

 



 

11. Disajikan gambar salah satu aktivitas olah 

raga, peserta didik mampu menyebutkan sendi 

yang terlibat dalam gerak tersebut 

 

 

Jenis persendian dan jumlah arah gerakan yang 
ditimbulkan oleh sendi yang terlibat pada 
aktivitas sebagaimana tampak pada gambar 
adalah….   

 A. sendi pelana, searah  
B. sendi engsel, searah   
C. sendi putar, segala arah  
D. sendi peluru, segala arah  
 

12. Disajikan pernyataan tentang penyakit pada 
sistem peredaran darah, peserta didik 
mampu menentukan jenis penyakit dan cara 
pencegahannya 

 

 

 

 

13. Disajikan data gejala suatu penyakit karena 
gangguan pada organ sistem eksresi pada 
pasien, peserta didik mampu menimpulkan 
jenis penyakit. 

Pak Oji menderita batu ginjal sehingga 
kulitnya tampak kuning atau disebut penyakit 
kuning level post-hepatic  hal ini disebabkan 
oleh .............  

A. Peradangan pada ginjal   
B. Aliran bilirubin tidak lancar   
C. Aliran cairan empedu terhambat   
D. Kerusakan pada cortex ginjal sehingga urin 
mengandung albumin 

   Keadaan toksik dalam darah karena 
mengandung banyak urea. Hal ini terjadi 
karena adanya kegagalan fungsi ginjal dalam 
proses pembuangan urea keluar tubuh. 
Penyakit ini disebut dengan ....  

A. Uremia  
B. Nefritis  
C. Diabetes mellitus  
D. Diabetes insipidus 

 

14. Disajikan informasi tentang kelainan atau 
penyakit reproduksi, peserta didik mampu 
menganalisis penyebabnya   

Berikut ini adalah beberapa gangguan pada 
organ reproduksi manusia :  

1) Adanya cairan berwarna putih kekuningan 
pada bagian vagina  
2) Timbul beberapa lepuh-lepuh kecil berisi 
cairan  
3) Rasa gatal dan bau tidak sedap pada vagina 
4) Keluarnya nanah saat kencing  
Jika seorang wanita  terinfeksi jamur Candida 
albicans, maka gangguan yang dialaminya 
adalah ….  

A. 1 dan 2    C. 2 dan 3  
B. 1 dan 3    D. 3 dan 4 



15. Disajikan gambar tumbuhan dikotil 
dan informasi percobaan sederhana, 
peserta didik mampu menganalisis 
hubungan organ/ jaringan dengan hasil 
percobaan 

 

 
16. Disajikan tabel data percobaan 
fotosinteis dengan perlakuan tertentu, 
peserta didik mampu menyimpulkan data 
percobaan 
 

 

17. Disajikan gambar tumbuhan dan cara 
perkembangbiakan, peserta didik mampu 
mengidentifikasi tumbuhan lain yang memiliki 
persamaan dalam cara perkembangbiakan 
 

 

 
 
 
 



18. Disajikan informasi tentang persilangan 
dihibrid, peserta didik mampu menentukan 
bibit yang dikehendaki 

 
 
19. Disajikan gambar komponen batrei, peserta 
didik mampu mengidentifikasi bahan penyusun 
batrei. 

 
20. Disajikan grafik pengamatan tentang 
prilaku remaja dan penyalahgunaan narkoba, 
peserta didik mampu menganalisis hubungan 
tentang prilaku remaja dan penyalahgunaan 
narkoba. 

 
 
 

 
21. Disajikan data tabel besaran, peserta didik 
mampu mengklasifikasikan kedalam besaran, 
alat ukur dan satuan yang sesuai 

 
22, Disajikan gambar susunan partikel suatu 
zat, peserta didik dapat mengkasifikasikan zat 
padat, cair dan gas 

 
23. Disajikan gambar skala thermometer, 
peserta didik dapat menunjukkan skala 
thermometer yang sesuai 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
24. Disajikan data berkaitan dengan kalor, 
peserta didik mampu menentukan peristiwa 
yang memerlukan kalor 

 
 

 
Peristiwa yang memerlukan kalor adalah .. 
A. 1,3,4   C. 2, 4, 6 
B. 1,3,5  D. 2,5,6 

25. Disajikan data sifat sifat zat, peserta didik 
dapat membedakan sifat fisika dan kimia 

 

 

26. Disajikan gambar lambang unsur, peserta 
didik dapat menentukan jumlah proton, elektron 
dan neutron 

 Perhatikan lambang atom berikut! 

 

Jumlah proton, elektron, dan neutron dari 
atom tersebut adalah … 
A. Proton 9; elektron 9; neutron 10 
B. Proton 9; elektron 10; neutron 19 

C. Proton 19; elektron 19; neutron 9 
D. Proton 19; elektron 19; neutron 10 

27. Disajikan pernyataan tentang pemisahan 
campuran. Siswa pernyataan yang tepat terkait 
salah satu metode pemisahan campuran 

 

 
28. Disajikan grafik gerak benda. Siswa 

menentukan grafik kecepatan (v) 
terhadap waktu (t) yang sesuai 

Padat 

Gas 

6 



 
29. Disajikan gambar balok yang masing-masing 
dikenakan tiga gaya dengan nilai tertentu. Siswa 
menentukan pernyataan yang benar terkait 
besaran pada balok 

 

 

 

30 Disajikan gambar benda yang dikenai gaya. 
Siswa menentukan besar gaya yang dapat 
membantu agar benda bergerak dengan jarak 
tertentu 

 

 

 

 

 

31. Disajikan gambar pesawat sederhana, 
peserta didik dapat menghitung besaran-
besaran pada pesawat sederhana tersebut 

 

 

32. Disajikan data dan gambar tentang Hk. 
Pascal, peserta didik mampu menentukan 
besaran yang belum diketahui. 

 

 

 



 

33. Disajikan data benda langit dalam tata surya, 
peserta didik mampu menyimpulkan nama 
benda langit yang dimaksud 

 

 

34. Disajikan gambar gelombang dengan 
besarannya, peserta didik mampu 
menentukan besaran yang terkait 

 

 

35. Disajikan gambar lensa dan data, peserta 
didik mampu menenukan besaran yang 
terkait dengan lensa. 

 

36. Disajikan data ciri-ciri gangguan penglihatan, 
peserta didik dapat menentukan cara 
menolong cacat mata tersebut 

 

37. Disajikan pernyataan berkaitan dengan listrik 
statis, peserta didik mampu menentukan 
jenis muatan suatu benda 

.  Perhatikan gambar berikut ! 

 

Penggaris plastik setelah digosok dengan kain 

woll kemudian didekatkan dengan serpihan 

kertas. Serpihan kertas dapat tertarik oleh 

penggaris plastik. Pernyataan yang benar adalah 

....  

A. Penggaris plastik bermuatan positif karena 

elektron berpindah dari wol ke plastik  

B. Penggaris plastik bermuatan positif karena 

elektron berpindah dari plastik ke wol  

C. Penggrais plastik bermuatan negatif karena 

elektron berpindah dari wol ke plastik  

D. Penggaris plastik bermuatan negatif karena 

elektron berpindah dari plastik ke wol   

 

38. Disajikan gambar rangkaian listrik beserta 

dan besarannya, peserta didik mampu 

menentukan besar hambatan pada 

rangkaian 

 

 

 

 

 



Empat buah hambatan disusun seperti gambar 

di bawah. 

 
Jika R₁ = 3Ω, R₂ = 2Ω, R₃ = 5Ω dan R₄ = 

10Ω, maka besarnya hambatan pengganti 

dari A ke B adalah... 

A. 1,25Ω 

B. 4,25Ω 

C. 5,75Ω 

D. 10 Ω 

 
Perhatikan gambar di bawah ini! Jika R1 = 3 Ω, R2 

= 2 Ω, I = 1 A, dan V = 6 volt. Carilah nilai 

hambatan pada R3! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Disajikan data alat listrik, peserta didik dapat 

menghitung ongkos rekening listrik sesuai 

data 

 
 

 

40. Disajikan gambar transformator dengan 
beberapa besarannya, peserta didik mampu 
menentukan tegangan sekunder dan jenis 
transformator 

 

Besar tegangan listrik pada lampu adalah … 

 

 



 

 

 


