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KATA PENGANTAR 

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah s.w.t atas rahmat, taufiq, dan 

hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku Panduan Ujian Praktik tahun 

pelajaran 2021-2022 dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk 

membantu para murid di dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Praktik sebagai bagian 

dari Ujian Sekolah. Nilai Ujian Praktik akan direrata dengan nilai Ujian Tulis pada Ujian Sekolah (US) 

yang nantinya akan tertera pada lembar Ijazah. 

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai Jadwal Ujian, Daftar Nama 

Penguji, Materi Ujian, dan Pedoman Penskoran Ujian. Ada 10 mata ujian yang diujikan, yaitu: 1) 

hafalan Al Qur’an, 2) membaca Al Qu’ran, 3) sholat, dzikir dan do’a, 4) wudhu dan tayamum, 5) Fisika 

6) Biologi, 7) Penjasorkes, 8) Seni Budaya, 9) Bahasa Indonesia, 10) Bahasa Inggris. 

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. 

Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, 

seperti penyusunan materi, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan 

banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan 

bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini. 

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. 

Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami 

bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku. 

Jakarta, 14 Februari 2022 

 Kepala SMP Islam Al Azhar 22 

 

 

 

H. Sutarno, M. Pd 
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A. TATA TERTIB UJIAN PRAKTIK 
1. Ujian Praktik dilaksanakan pada hari Kamis 24 Februari sampai Jum’at 4 Maret 2022 

dimulai pukul 07.00 s/d 12.30, dan di hari Jum’at di mulai pukul 07.00 s/d 11.30.  

2. Pada pukul 06.45-07.00 dilaksanakan pembinaan oleh wali kelas dan presensi kehadiran 

3. Ujian Praktik dilaksanakan pada link zoom masing masing kelas yang terbagi menjadi 2 sesi. 

Sesi 1 pada pukul 07.00 – 09.30 dan sesi 2 pada pukul 10.00 - 12.30 

4. Peserta ujian praktik memasuki ruang ujian virtual lima belas (15) menit sebelum ujian 

praktik dimulai, atau pada pukul 06.45 wib 

5. Setiap murid wajib memakai seragam sekolah saat ujian praktik dan seragam olahraga saat 

ujian praktik PENJASORKES 

6. Siswa menuliskan KELAS (spasi) NO. ABSEN (spasi) NAMA LENGKAP pada display name 

zoom, contoh: 9A 01 Ahmad Syaifuddin 

7. Setiap murid memiliki waktu yang telah ditentukan oleh masing masing penguji. 

8. Penguji dapat langsung memasukan nilai pada link daftar nilai yang telah disediakan panitia 

9. Bagi siswa yang berhalangan hadir saat ujian, harap memberikan informasi kepada wali 

kelas kemudian di teruskan kepada koordinator ujian praktik 

10. Susulan ujian praktik dilaksanakan tanggal 7 – 9 Matret 2022 

11. Setiap murid wajib mengikuti ujian praktik sebagai salah satu syarat kelulusan, karena nilai 

Ujian Praktik akan di rerata dengan nilai Ujian Tulis sebagai Ujian Akhir Sekolah 

12. Peserta ujian praktik wajib mengaktifkan kamera Zoom yang menampilkan wajah  

13. Untuk mata pelajaran yang menggunakan sistem ujian bergiliran, peserta wajib menunggu 

dengan tertib di waiting room, sampai di admit dari penguji ujian praktik 

14. Selama ujian praktik berlangsung, peserta hanya dapat meninggalkan ruang virtual dengan 

izin dari penguji ujian praktik 

15. Peserta ujian praktik yang telah selesai mengerjakan soal/praktik diperbolehkan 

meninggalkan ruangan virtual atas izin penguji 

16. Peserta ujian praktik yang melanggar tata tertib ujian praktik diberi peringatan/teguran 1 

dan 2 dan tidak mendapatkan nilai oleh penguji kemudian dicatat sebagai bahan 

pertimbangan kelulusan 

17. Peserta yang tidak hadir dan tidak mengikuti ujian praktik susulan dianggap tidak lulus  
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B. TEKNIK PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK 
 

NO 
MATA 

PELAJARAN 

MATA UJIAN 
PRAKTIK 
ONLINE 

TEKNIK PENGUJIAN 

1 

PAI 

  SHOLAT 

1.Peserta wajib hadir di zoom meeting 15 menit sebelum 
pelaksanaan ujian dimulai sesuai kelas masing masing 
2.Peserta wajib menunggu dengan tertib di waiting room, 
sampai di admit dari penguji 

3. Siswa melakukan bacaan dan gerakan solat yang 
diperintahkan penguji 

4. Siswa yang belum dipanggil tetap berada di ruang 
waiting zoom, estimasi 5-7 menit 

2 
 WUDHU 

DAN 
TAYAMUM 

1.Siswa memasuki ruang zoom meeting sesuai kelas 
masing masing, dan siswa menyiapkan seseorang untuk 
membantu memvideokan saat praktik wudhu dan 
tayamum dilaksanakan 

2. Siswa melakukan bacaan dan gerakan wudhu yang 
diperintahkan penguji 

3. Siswa yang belum dipanggil tetap berada di ruang 
waiting zoom, estimasi 5-7 menit  

3 
  DZIKIR DAN 

DOA 

1.Peserta wajib hadir di zoom meeting 15 menit sebelum 
pelaksanaan ujian dimulai sesuai kelas masing masing. 
2.Peserta wajib menunggu dengan tertib di waiting room, 
sampai di admit dari penguji 

3. Siswa membaca bacaan dzikir yang diperintahkan 
penguji 

4. Siswa yang belum dipanggil tetap berada di ruang 
waiting zoom, estimasi 5-7 menit 

4 

AL QUR'AN 

 HAPALAN 

1.Siswa memasuki ruang zoom meeting sesuai kelas 
masing masing 

2.Siswa menyiapkan kain penutup mata. Di ruang zoom 
terdapat 3 anak untuk mendengarkan 

3.Siswa membaca surat hapalan yang diujikan. Estimasi 5-7 
menit. Jika ada yang tidak hapal akan di ujikan kembali 
dengan kesepakatan kepada anak 

5 
 MEMBACA 

DAN HUKUM 
BACAAN 

1.Siswa memasuki ruang zoom meeting sesuai kelas 
masing masing 

2. Siswa mengikuti perintah penguji dalam membaca al 
quran dan menjawab soal soal tajwid yang diminta 
penguji. Di ruang zoom terdapat 3 anak untuk 
mendengarkan 

3. estimasi 3-5 menit peranak 

6 
BHS. 

INDONESIA 
 MEMBACA 

BERITA 

1. Murid membuat sebuah presentasi dan 
mengumpulkannya di schoology sebelum pelaksanaan 
ujian 
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2. Murid menggunakan pakaian layaknya seorang 
presenter berita, atau sekurang-kurangnya menggunakan 
kemeja dengan penampilan rapi 

3. Murid membacakan beritanya secara bergiliran, dan 
menunggu giliran majunya di ruang zoom meeting.waktu 
yang dibutuhkan 1 orang 5 menit jadi 150 menit satu kelas 

7 

IPA 

BIOLOGI: 
REPRODUKSI 

PADA 
TUMBUHAN 

1.Siswa memasuki ruang zoom meeting sesuai kelas 
masing masing, dan siswa telah menyiapkan cutter dan 
bunga lengkap untuk ditunjukkan bagian reproduksi pada 
tumbuhan 

2.Murid men-download soal ujian di Schoology Biologi 
dalam bentuk file PDF, kemudian mengerjakan di iPad dan 
mengumpulkan di Schoology Biologi. Batas akhir waktu 
pengumpulan jawaban ujian mengikuti jadwal ujian 
praktik, yakni satu jam setelah ujian dimulai 

3. estimasi 5-7 menit per-murid  

8 

FISIKA: 
JANGKA 
SORONG 

DAN 
MENGUKUR 
KUAT ARUS 

LISTRIK 

1. Ruang pengujian menggunakan Ruang Zoom per kelas 

2. Dalam tiap ruang telah disiapkan 2 jenis materi ujian 
praktek IPA Fisika                                            
A) Pembacaan Hasil Pengukuran Menggunakan Jangka 
Sorong dan Mikrometer Sekrup 
Jangka Sorong                                                                                                                                                              
B) Pengukuran Kuat Arus Listrik dan Tegangan Listrik 

3. Dalam satu ruang Zoom ada 30 peserta ujian dan  

4. Setiap sesi memerlukan waktu 60 menit yaitu 30 menit 
pertama untuk praktikum 1 dan 30 menit kedua untuk 
paktikum 2 

5. Peserta wajib menggunakan 2 device, satu device untuk 
zoom dan satu device untuk mengerjakan ujian praktek IPA 
Fisika 

6. Peserta masuk ke ruang zoom sudah membawa alat tulis 
(pensil atau pulpen) dan kalkulator 

7. Peserta mendengarkan dengan baik informasi yang 
disampaikan guru penguji 

8. Peserta ujian wajib mengerjakan semua kegiatan yang 
tersedia  

9 
SENI 

BUDAYA 

MUSIK: 
MEMAINKAN 

LAGU 
SEPOHON 

KAYU 

1.Siswa memasuki ruang zoom meeting sesuai kelas 
masing masing 

2.Siswa menyiapkan alat musik yang akan dimainkan 

3.Siswa Mainkanlah lagu “Sepohon Kayu” Cipt: Jefri Al 
Buchori, sesuai kelompok masing-masing secara individual 

4.Waktu yang dibutuhkan antara 5 - 7 menit 

5.Siswa yang belum dipanggil tetap berada di ruang zoom 

10 PJOK 

JOGING, 
SENAM 
IRAMA, 

PUSH UP, SIT 

Teknik Pelaksanaan Ujian Praktek PJOK SMPIA 22: Kelas 
9A, 9B,9Cdan 9D 

Semua murid melaksanakan materi ujian praktek PJOK: 
Pemanasan selama 3 menit, joging ditempat 
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UP, BACK 
UP, DAN 
SQUAT 

selama 2 menit, senam irama lagu daerah selama 5 menit, 
Push up 10 kali. Sit up 10 kali, Back up 10 kali 

dan Squat 10 kali. 

Sesi 1 = absensi 1 sampai 5 

Sesi 2 = absensi 6 sampai 10 

Sesi 3 = absensi 11 samapi 15 

Sesi 4 = absensi 16 samapi 20 

Sesi 5 = absensi 21 samapi 25 

Sesi 6 = absensi 26 samapi 30 

  

Pakaian: Mempergunakan baju olahraga dan pakai sepatu, 
menyiapkan orang untuk membantu mengkamerakan. 

11 
BHS 

INGGRIS 
 MOVIE 
TELLING 

1. Peserta ujian wajib mengumpulkan judul “movie” yang 
akan di resume paling lambat tanggal 15 Februari 2021. 

2. Peserta ujian wajib menyiapkan dan mengumpulkan 
teks materi film/resume yang akan diceritakan dalam 
penampilan paling lambat tanggal 21 Februari 2021 

3. Peserta ujian merekam video tampilan secara masing-
masing 

4. Pengumpulan video dalam bentuk link diserahkan paling 
lambat tanggal 28 Februari 2021.  

5. Peserta ujian wajib mengenakan seragam sekolah (batik) 
untuk tampilan saat rekaman 

6. Peserta ujian boleh berkreasi menggunakan background 
yang terkait dengan film yang diceritakan 

7. Peserta ujian menceritakan sebuah film sesuai materi 
judul yang dipilih 

8. Materi ujian praktik meliputi: Movie Telling 

9. Standar kompetensi yang diujikan mencakup 
kompetensi berbicara (speaking). 

Materi Ujian Praktik: 

1. Murid mencari sebuah film  

2. Murid menceritakan kembali isi film tersebut dengan 
ringkas 

3. Murid mengambil pesan moral dari film tersebut 

4. Durasi waktu 5 – 7 menit 

 

C. DAFTAR NAMA PENGUJI 

NO NAMA PENGUJI MATA UJIAN KETERANGAN 

1. Mohammad Marwan, S. Pd. I Membaca Al Qur’an Zoom Meeting 

2. Husnul Izzati, Lc Hafalan Al Qur’an  Zoom Meeting 

3. Abdul Hafiz, M. Pd. I Praktik Shalat, Dzikir dan Doa Zoom Meeting 

4. M. Hilman Anwaruddin, S. Pd Hafalan Juz 30 Zoom Meeting 

5. Desi Artika, S. Pd Praktik wudhu & Tayamum Zoom Meeting 

6. Sudarmanto, S. Pd. Si Biologi  Zoom Meeting 

7. Maylinda Puspitasari, S. Si Fisika  Zoom Meeting 

8. Abdul Rahman, S. Pd Fisika  Zoom Meeting 
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9. Aika Zanita, S. Pd Bahasa Indonesia Zoom Meeting 

10. Fauzi Afriansyah, M. Pd Bahasa Indonesia Zoom Meeting 

11. Siti Chosiah, S. Pd Bahasa Inggris Video  

12. Kiagus M. Ismail, M. Pd Bahasa Inggris Video  

13. Suparjo, S. Pd Seni Musik (Pagelaran) Zoom Meeting 

14. Masril, S. Pd. I Penjasorkes Zoom Meeting 

 
 

D. JADWAL UJIAN 

HARI WAKTU 
JADWAL UJIAN KELAS 

9A 9B 9C 9D 

Kamis, 24 
Februari 

07.00 – 09.00 Penjasorkes Hafalan  
Al Qur’an 

Wudhu Fisika 

10.00 – 12.30 Hafalan  
Al Qur’an 

Membaca 
Al Qur’an 

Dzikir & 
Do’a 

Biologi  

Jum’at, 25 
Februari 

07.00 – 09.00 Membaca  
Al Qur’an 

Fisika B. Indonesia Wudhu  

10.00 – 12.30 Fisika Biologi  Sholat  Dzikir & 
Do’a 

Sabtu, 26 
Februari 

08.00 – 11.00 
Seni Budaya 

Senin, 28 
Februari 

07.00 – 09.00 Biologi Penjasorkes  Hafalan 
Al Qur’an 

B. Indonesia 

10.00 – 12.30 Wudhu  B. Indonesia Membaca 
Al Qur’an 

Sholat  

Rabu, 2 Maret 07.00 – 09.00 Dzikir & 
Do’a 

Sholat Penjasorkes  Hafalan 
Al Quran 

10.00 – 12.30 B. Indonesia Wudhu  Fisika  Membaca 
Al Qur’an 

Jumat, 4 
Maret 

07.00 – 09.00 Sholat Dzikir & 
Do’a 

Biologi  Penjasorkes  

09.30 – 11.30     

 

 

E. PANDUAN UJIAN PRAKTIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
1. Materi Ujian  

a. Praktek shalat dan Bacaan shalat  

b. Zikir dan doa setelah shalat  

c. Praktek wudhu dan Tayamum 

d. Doa sebelum dan setelah wudhu  

e. Doa sebelum dan setelah Tayamum  

 

2. Tata cara pelaksanaan ujian praktik Agama bagi murid  

Murid akan dipanggil sesuai dengan nomor urut pada setiap kelompok untuk diuji dengan materi 

sebagai berikut:  
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a. Praktek mendirikan sholat:  

1) Murid melakukan praktek shalat dengan gerakan yang ditentukan oleh Guru penguji ,  

2) Murid melakukan praktek bacaan shalat yang ditentukan oleh Guru penguji dan sudah 

dikuasai sebelumnya oleh murid atau sesuai dengan buku panduan.  

3) Murid menutup mata ketika menghafal bacaan sholat  

 

b. Praktek zikir dan doa setelah sholat:  

1) Zikir setelah sholat  

2) Pembukaan doa  

3) 7 doa  

4) Penutup doa  

5) Murid menutup mata ketika menghafal bacaan zikir dan doa  

 

c. Praktek wudhu dan Tayamum  

1) Murid melakukan praktek wudhu dan tayamum  

2) Murid menghafal  

a. Doa sebelum dan setelah wudhu  

b. Doa sebelum dan setelah Tayamum  

3) Murid menutup mata ketika menghafal doa wudhu dan tayamum  

 

3. Sistem Penilaian  

a. Skor nilai ujian praktik  

Setiap nilai ujian praktek agama adalah 100 yang terdiri dari nilai shalat fardhu, baca Al-Qur’an, 

Hafalan Al-Qur’an, zikir dan doa, praktek wudhu dan doa, praktek tayamum dan doa dengan 

rincian sebagai berikut: 

1) Shalat  

 
Keterangan: 

1. Gerakan shalat meliputi: gerakan saat takbiratul ihram, berdiri, ruku, I’tidal, sujud, duduk 

tawaruk, duduk iftirasy, dan gerakan pada saat salam. 

2. Bacaan shalat meliputi Niat sholat, lafadz takbiratul ihram, doa iftitah, surat Al-Fatihah, 

bacaan saat ruku, I’tidal, sujud, duduk diantara dua sujud, tahyat akhir dan salam. 
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2) Zikir dan Doa  

 
Keterangan: 

1. Zikir sesudah shalat meliputi istigfar, tahlil, lafadzsubhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 

2. Pembukaan doa, 7 doa dan penutup (lihat panduan pada lampiran) 

 

3) Wudhu  

 
Keterangan: 

Tertib rukun wudhu meliputi: membasuh muka disertai niat, membasuh kedua tangan sampai 

siku, menyapu kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. 

 

4) Tayamum  

 
b. Kriteria kelulusan ujian praktek agama 

1.  Kriteria kelulusan ujian praktik agama adalah apabila jumlah skor nilai murid mencapai 

minimal 75. 

2. Aspek tertentu yang belum memenuhi target skor nilai yang telah ditentukan sesuai 

dengan ketentuan skor penilaian di atas. 

3. Apabila murid tidak memenuhi standar kelulusan dan setelah diberikan toleransi kemudian 

murid tidak mengulang maka dianggap tidak lulus. 

 

4. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Praktik Agama 

1. Peserta wajib hadir di zoom meeting 15 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai. 

2. Peserta berpakaian seragam sekolah. 

3. Peserta wajib menunggu dengan tertib di waiting room, sampai di admit dari penguji. 
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4. Peserta wajib mengikuti seluruh proses ujian hingga akhir. 

5. Peserta yang tidak mengikuti seluruh materi ujian praktik dinyatakan tidak lulus. 

6. Peserta yang tidak hadir dengan alasan sakit dapat melakukan ujian susulan dengan jadwal 

yang ditentukan kemudian. 

7. Peserta yang tidak hadir dan tidak mengikuti ujian praktik susulan dianggap tidak lulus. 

 

 
Salah satu syarat mata rantai yang terkecil dari ibadah ialah wudhu. Kegunaan Air Wudhu, 

yaitu: 

1. Untuk segala macam shalat, hukumnya wajib. 

2. Untuk segala macam Thawaf di Ka’bah, hukumnya wajib. 

3. Hendak membaca Al-Qur’an, hukumnya sunnah. 

4. Hendak tidur atau lain-lain perbuatan yang baik, hukumnya sunnah 

Allah SWT. berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, 

maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) 

kakimu sampai dengan kedua mata kaki, .... ” (QS. Al-Maidah (5) : 6). Sebagaimana shalat, 

wudhupun memiliki ketentuan-ketentuan dan tata cara untuk melakukannya, meliputi: rukun, 

sunnah dan batalnya wudhu. 

 

A. Rukun Wudhu 

1. Niat 

 
2. Membasuh muka 

3. Membasuh kedua tangan sampai siku 

4. Mengusap sebagian kepala 

5. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki 

6. Tertib (berurutan) 

 

B. Sunnah Wudhu 

1. Membaca “Basmalah” 

2. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan 

3. Berkumur 

4. Menggosok gigi (siwak) 

5. Menghirup air ke hidung. 

6. Mengusap seluruh kepala 

7. Mengusap kedua telinga. 

8. Mensela-selai jari-jemari tangan dan kaki. 

9. Tidak berbicara 

10. Mendahulukan yang kanan 
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11. Membasuh masing-masing tiga kali. 

12. Membaca do’a sesudah wudhu. 

 

C. Batal Wudhu 

1. Buang air besar 

2. Buang air kecil 

3. Kentut 

4. Menyentuh kemaluan 

5. Hilang akal (mabuk / gila) 

6. Bersentuhan kulit pria dan wanita yang bukan muhrim 

KAIFIYAH WUDHU 

DO’A SETELAH BERWUDHU DAN TAYAMUM 

 
 

Artinya : “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku ber-saksi bahwa 

sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah, masukkan-lah aku ke 

dalam golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikan-lah aku masuk ke dalam golongan orang-

orang yang suci. Amin. ” 

 

Gambar Orang Yang Berwudhu 
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Tayammum ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan 

beberapa syarat, tayammum merupakan pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsoh 

(keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (uzur) yaitu: 

1. Karena sakit. 

2. Karena dalam perjalanan. 

3. Karena tidak ada air. 

Syarat-syarat tayamum: 

1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak menemukannya. 

2. Berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan 

kambuh atau semakin parah sakitnya. 

3. Telah masuk waktu shalat. 

4. Dengan debu yang suci. 

 

A. Fardu Tayammum 

1. Niat (untuk dibolehkan mengerjakan shalat) 

 
2. Mengusap muka dengan debu tanah dengan dua kali usapan 

3. Mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu tanah dua kali 

4. Memindahkan debu kepada anggota yang diusap 

5. Tertib 

KAIFIYAH TAYAMMUM 

B. Sunnah Tayammum 

1. Membaca basmalah 

2. Mendahulukan anggota yang kanan dari pada yang kiri 

3. Menipiskan debu 

 

C. Cara Menggunakan Tayammum 

Sekali bertayammum hanya dapat dipakai untuk satu shalat fardhu saja, meskipun belum batal. 

Adapun untuk dipakai shalat sunnah beberapa kali cukuplah dengan satu tayammum. 

 

Gambar Orang Yang Sedang Bertayamum 
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Shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang harus dilaksanakan lima kali dalam 

sehari, dalam kondisi apapun. Bagi yang kuat berdiri, shalat dilakukan dengan berdiri dan 

menyempurnakan syarat-rukunnya. Apabila tidak mampu berdiri, dapat dilakukan dengan duduk, 

bila tidak mampu duduk dapat dengan berbaring, sampai dalam kondisi kritispun shalat dapat 

dilakukandengan menggunakan isyarat dan niat. 

Rasulullah SAW bersabda : “Yang pertama ditanya (dihisab) pada hari kiamat dari seorang 

hamba adalah shalat. Apabila shalatnya baik maka baik pula seluruh amalnya, dan apabila rusak 

shalatnya maka rusak pula seluruh amalnya.” (HR. Tabrani) 

Shalat merupakan ibadah mahdoh yang memiliki ketentuan-ketentuan dan tata cara untuk 

melakukannya, meliputi : syarat, rukun, sunnah, makruh dan batalnya shalat. 

KAIFIYAH SHAL 

A. Syarat Wajib Shalat 

1. Beragama Islam   5. Telah sampai da’wah 

2. Suci dari haidh & nifas  6. Mendengar / melihat 

3. Berusia balligh   7. Dalam keadaan jaga / sadar 

4. Berakal 

 

B. Syarat Sah Shalat 

1. Suci dari hadas besar & kecil 

2. Suci badan, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. 

3. Sudah masuk waktu shalat 

4. Menutup aurat 

5. Menghadap kiblat 

 

C. Rukun SHALAT 

1. Niat     8. Duduk antara 2 sujud 

2. Takbiratul Ihram   9. Duduk Tasyahudakhir 

3. Berdiribagi yang kuasa  10. MembacaTasyahudakhir 

4. Membaca Al-Fatihah  11. Membaca Salawat Nabi 

5. Ruku’ ~ tuma’ninah   12. Membaca Salam pertama. 

6. I’tidal ~ tuma’ninah   13. Tertib (berurutan) 

7. Sujud dua kali 

 

D. Sunnah Shalat 

1. Mengangkat kedua belah tangan pada saat Takbiratul Ihram. 

2. Melipatkan dan meletakkan tangan di dada. 

3. Membaca Do’a Iftitah. 

4. Membaca“Amin”setelah Fatihah. 

5. Membaca Ayat/surat 
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6. Mengucapkan “Allahu Akbar” ketika akan pindah gerakan shalat. 

7. Mengucapkan “Sami Allahu liman Hamidah” ketika I’tidal. 

8. Membaca “Tasbih” ketika ruku’ dan sujud 

9. Meletakkan kedua tangan di lutut pada waktu ruku’ 

10. Membacado’a duduk antara 2 sujud. 

11. Membaca“Salawat Ibrahi-miyah” pada tahiyat akhir. 

12. Salam kedua 

 

E. Makruh Shalat 

1. Memejamkan mata 

2. Menutup mulut rapat-rapat. 

3. Menengok 

4. Menengadah 

5. Tidak memakai topi 

6. Menahan kentut / buang air. 

7. Mengerjakan hal-hal yang mengurangi kekhusuan shalat. 

8. Shalat di kuburan 

 

F. Batal Shalat 

1. Meninggalkan salah satu rukun shalat 

2. Meninggalkan salah satu syarat syah shalat 

3. Makan minum walaupun sedikit 

4. Berkata di luar bacaan shalat 

5. Bergerak-gerak lebih dari tiga kali berturut-turut 

 

G. Bacaan Shalat 

1. Bacaan Doa Iftitah 

 
2. Bacaan Ruku’ dan Sujud 

 
 

3. Bacaan I’tidal 

 



15 
 

 

4. Bacaan Duduk Antara Dua Sujud 

 
 

5. Bacaan Tasyahud Akhir 

 
6. Bacaan Salam 

 
 

Gambar Orang Mengerjakan Shalat 
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Zikir Sesudah Shalat 
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Do’a Sesudah Shalat 
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1. Rasyid, H. Sulaiman.Fiqh Islam.Bandung: Sinar Baru Al Gensindo. 

2. Rifa’i, Drs. Moh. Risalah Tuntunan Shalat Lengkap.Semarang: PT. KaryaToha Putra. 
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F. PANDUAN UJIAN PRAKTIK PENDIDIKAN AL-QURAN 

No. KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI INDIKATOR 

SOAL 

KRITERIA PENILAIAN NILAI 

1 Mampu 
membaca 
ayat-ayat 
pilihan dengan 
fasih dan tartil 
sesuai dengan 
kaidah tajwid 

Membaca : 
1. QS. Al-Insan : 1-

10  
 

2. QS. Al-
Muddatstsir : 
31-50 
 

3. QS. Al- Jin : 1-9 

Dapat 
melafalkan 
bacaan Al-
Qur'an 
dengan fasih 
dan tartil 

1. Tartil, fasih, irama 
2. Tartil, fasih, tanpa 

irama 
3. Tartil, kurang fasih 
4. Tidak lancar, 

terbata-bata 

100 
 

90 
 

80 
 

70 

2 Mampu 
menerapkan 
kaidah tajwid 
pada ayat-ayat 
yang dibaca 

Hukum Nun sukun 
atau Tanwin, Mad, 
Mim sukun 
,Waqaf, Hukum 
Ra', lafdzul jalalah, 
Qalqalah 

Dapat 
menyebutka
n 5 hukum 
bacaan yang 
terdapat 
pada ayat 
yang dibaca. 

Terjawab : 
5  pertanyaan 
4  pertanyaan 
3  pertanyaan 
2  pertanyaan 

 
100 
90 
80 
70 

3 Mampu  
menghafal, 
menyalin, 
mengartikan 
surat-surat Al-
qur'an pada 
juz 30 

1. Hafalan QS. Al-
Mursalat 1-20 

2. Hafalan QS. Al-
Qiyamah:1-20 

3. Hafalan QS. Al-
Muddatstsir:1-
20 

4. Hafalan QS. Al-
Muzzammil : 1-
120 
 

 

Dapat 
menghafalka
n 4 surat 
dengan 
lancar 

Penilaiannya :  
 
1 surat = 25 

 
100 
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G. PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK BAHASA INDONESIA  
1. Prosedur Pelaksanaan  

1. Panitia dan guru menyiapkan 5 pilihan berita untuk dibacakan pada saat pelaksanaan 

ujian. 

2. Murid membuat sebuah presentasi di powerpoint yang berisikan tentang informasi 

terkait berita yang dipilih. 

3. Murid membacakan berita pilihannya pada tanggal dan waktu yang sudah ditentukan 

oleh panitia. 

4. Pelaksanaan dilakukan secara daring dengan metode synchronous (live via zoom 

meeting) 

5. Murid menggunakan pakaian layaknya seorang presenter berita, atau sekurang-

kurangnya menggunakan kemeja dengan penampilan rapi. 

6. Murid membacakan beritanya secara bergiliran, dan menunggu giliran majunya di 

ruang zoom meeting. 

7. Kriteria penilaian pada ujian kali ini berfokus pada aspek-aspek dalam pembacaan 

berita. 

 

2. Materi Ujian Praktik 

1. Murid membuat sebuah presentasi dan mengumpulkannya di schoology sebelum 

pelaksanaan ujian. 

2. Murid memahami isi berita yang akan disampaikan pada pelaksanaan ujian 

3. Murid membacakan sebuah berita pada tanggal dan waktu ujian 

4. Murid memperhatikan artikulasi, gestur, intonasi, tempo dan penampilan saat proses 

pembacaan berita berlangsung 

 

3. Kriteria Penilaian 

Jenis ujian praktik : Pembacaan Berita 

 Rubrik Penilaian    :  

Aspek Skor Keterangan 

IN
TO

N
A

SI
 

20 
Tinggi rendahnya suara sangat sesuai dengan konteks kalimat 
dalam berita 

15 
Tinggi rendahnya suara cukup sesuai dengan konteks kalimat dalam 
berita 

10 
Tinggi rendahnya suara kurang sesuai dengan konteks kalimat 
dalam berita 

5 
Tinggi rendahnya suara tidak sesuai dengan konteks kalimat dalam 
berita 

 
G

ES
TU

R
 

 

20 Gerak tubuh sesuai kebutuhan 

15 Gerak tubuh berlebihan dari kebutuhan 

10 Gerak tubuh tidak sesuai kebutuhan 
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5 Tidak ada gerak tubuh saat pembacaan berita 

TE
M

P
O

 

20 Tempo pembacaan sangat sesuai  

15 Tempo pembacaan cukup sesuai 

10 Tempo pembacaan kurang sesuai 

5 Tempo pembacaan tidak sesuai 

A
R

TI
K

U
LA

SI
 20 Suara terdengar sangat jelas 

15 Suara terdengar cukup jelas 

10 Suara terdengar kurang jelas 

5 Suara terdengar tidak jelas 

P
EN

A
M

P
IL

A
N

 20 Penampilan merepresentasikan presenter berita 

15 Penampilan cukup merepresentasikan presenter berita 

10 Penampilan kurang merepresentasikan presenter berita 

5 Penampilan tidak merepresentasikan presenter berita 

 

 

4. Standar Kompetensi Lulusan 

No. Standar Kompetensi Lulusan Ruang Lingkup 

1 Menyajikan data dan informasi 

dalam bentuk berita secara lisan 

dan tulis dengan memperhatikan 

struktur, kebahasaan, atau aspek 

lisan (lafal, intonasi, mimik, dan 

kinesik) 

1. Menemukan data dan informasi sebuah 

berita. 

2. Menyampaikan data dan informasi 

dalam bentuk teks berita. 

3. Menyunting teks berita 
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H. PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK BAHASA INGGRIS IX 
1. Prosedur Pelaksanaan  

1. Peserta ujian wajib mengumpulkan judul “movie” yang akan di resume paling lambat 

Minggu, 13 Februari 2022 pukul 23.59 

2. Peserta ujian wajib menyiapkan dan mengumpulkan teks materi film/resume yang akan 

diceritakan dalam penampilan paling lambat Minggu 20 Februari 2022 pukul 23.59 

3. Peserta ujian merekam video tampilan secara masing-masing 

4. Pengumpulan video dalam bentuk link diserahkan paling lambat Senin, 28 Februari 

2022 pukul 23.59 

5. Peserta ujian wajib mengenakan seragam sekolah (batik) untuk tampilan saat rekaman 

6. Peserta ujian boleh berkreasi menggunakan background yang terkait dengan film yang 

diceritakan 

7. Peserta ujian menceritakan sebuah film sesuai materi judul yang dipilih 

8. Materi ujian praktik meliputi: Movie Telling 

9. Standar kompetensi yang diujikan mencakup kompetensi berbicara (speaking) 

2. Materi Ujian Praktik 

1. Murid mencari sebuah film  

2. Murid menceritakan kembali isi film tersebut dengan ringkas dan tidak membaca 

3. Murid mengambil pesan moral dari film tersebut 

4. Durasi waktu 5 – 7 menit 

3. Kriteria Penilaian 

Jenis ujian praktik : Monolog Speaking 

 Rubrik Penilaian    :  

Aspek Skor Keterangan 

INTONATION 

20 Sangat jelas sehingga mudah dipahami 

15 Mudah dipahami meskipun bahasa ibu dapat di deteksi 

10 
Ada masalah pengucapan sehingga pendengaran perlu konsentrasi 

penuh 

5 
Ada masalah pengucapan yang serius sehingga tidak dapat 

dipahami 

 

ACCURACY  

 

20 Tidak ada atau sedikit sekali kesalahan tata bahasa / pemilihan kata 

15 Kadang-kadang ada kesalahan tetapi tidak mempengaruhi makna 

10 Sering membuat kesalahan sehingga makna sulit dipahami 

5 Kesalahan tata bahasa sangat parah sehingga tidak bisa dipahami 

CONTENT 
20 Sangat jelas sesuai dengan judul 

15 Sesuai dengan judul 
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10 Kurang sesuai dengan judul 

5 Banyak kesalahan, mengubah makna 

FLUENCY 

20 Sangat lancar 

15 Kelancaran sedikit terganggu oleh masalah bahasa 

10 Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan bahasa 

5 
Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga mempengaruhi materi 

yang hendak disampaikan. 

COMMUNIC-

ATION 
20 Sangat ekspresif, menatap lawan bicara / audience 

15 Cukup ekspresif, percaya diri 

10 Kurang ekspresif, menunduk 

5 Kurang ekspresif, tidak fokus. 

 

4. Standar Kompetensi Lulusan 

No. Standar Kompetensi Lulusan Ruang Lingkup 

1 Mengungkapkan makna dalam  

monolog pendek sangat sederhana  

dengan menggunakan ragam 

bahasa lisan secara akurat, lancar 

dan berterima untuk berinteraksi 

dengan lingkungan terdekat dalam 

teks berbentuk descriptive. 

 

1. Mampu merespon berbagai hal  tentang 

teks deskriptif (telling movie) 

2. Mampu merespon penjelasan tentang 

kosakata dan tatabahasa dalam teks 

monolog deskriptif 

3. Melakukan monolog lisan secara individu 

tentang describing things. 

 

2 

Mengungkapkan makna dalam  

monolog pendek sangat sederhana  

dengan menggunakan ragam 

bahasa lisan secara akurat, lancar 

dan berterima untuk berinteraksi 

dengan lingkungan terdekat dalam 

teks berbentuk procedure 

 

1. Mampu merespon berbagai hal  tentang 

teksprocedure 

2. Mampu merespon penjelasan tentang 

kosakata dan tatabahasa dalam teks 

monolog prosedur tentang How to make ... 

(as fovorite recipe). 

3. Melakukan monolog lisan secara individu 

tentang how to make his/her favorite 

recipe 
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I. PANDUAN UJIAN PRAKTIK MATA PELAJARAN BIOLOGI 
Sekolah  : SMP Islam Al-Azhar 22        

Jenis Soal  : Praktik 

Mata Pelajaran : Biologi          

Jumlah Soal : 2 (dua) 

Waktu  : 60 menit 

 

1. Kisi-Kisi Ujian Praktik 

No Standar 
Ketuntasan 

Lulusan 

Kemampuan yang Diukur Indikator 

1 Memahami 
reproduksi pada 
tumbuhan dan  
hewan, sifat 
keturunan, serta 
kelangsungan 
makhluk hidup 

- Mengamati bagian-
bagian  bunga 
sebagai organ 
reproduksi 
generative tumbuhan 

- Mengidentifikasi 
fungsi bagian-bagian 
bunga 

- Mengidentifikasi cara 
reproduksi 
vegetative pada 
tumbuhan 

1. Dengan melihat bagian-bagian bunga 
secara langsung, siswa dapat 
mengidentifikasi nama dan fungsi 
bagian-bagian bunga dengan benar 

2. Dengan melihat langsung tanaman di 
sekitar rumah, siswa dapat 
mengidentifikasi cara reproduksi 
vegetative tumbuhan  

 

2. Waktu dan Tempat 

Jawal Ujian Praktik terlampir 

Tempat di sekitar rumah masing-masing 

 

3. Materi 

Bacalah buku paket IPA Kelas 9 terbitan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar terbitan 2019 

halaman file 28 – 36.  

 

4. Bentuk Kegiatan Praktikum 

1. Mengamati anatomi bunga lengkap dan menjelaskan nama serta fungsi bagian-bagianya 

2. Mengamati bentuk reproduksi vegetative tumbuhan di sekitar rumah tinggal 

Murid men-download soal ujian di Schoology Biologi dalam bentuk file PDF, kemudian 

mengerjakan di iPad dan mengumpulkan di Schoology Biologi. Batas akhir waktu pengumpulan 

jawaban ujian mengikuti jadwal ujian praktik, yakni satu jam setelah ujian dimulai. 

 

5. Alat dan Bahan 

1. Pisau cuter  

2. Ipad 

3. Stylus/Apple pencil (jika memiliki) 

4. 1 buah bunga lengkap 
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J. PANDUAN UJIAN PRAKTIK IPA FISIKA 
1. Pendahuluan 

 Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional Indonesia no. 45 tahun 2010 pasal 1 

ayat 2 yang menyatakan bahwa “ Ujian sekolah/madrasah selanjutnya disebut US/M adalah 

kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh 

sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan 

tehnologi,maka satuan pendidikan (SMP/MTs) perlu mengadakan pengukuran dan penilaian 

dalam kemampuan psikomotorik berupa kegiatan praktikum mata pelajran Ilmu Pengtahuan 

Alam (IPA), yang materi ujinya dari semester 1,2,3,4,5,dan 6”. 

 Dalam kegiatan pengukuran dan penilaian sebagaimana dimaksud diatas ,dengan ini Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberi petunjuk tehnis dan panduan materi praktikum yang 

dapat dipilih diantara daftar yang tersusun ini dengan mengacu kepada kemampuan satuan 

pendidikan. 

 

2. Sebaran Materi 

 Materi meliputi seluruh jenjang kelas 7, 8 dan 9 sesuai Kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

 

3. Kisi-Kisi Materi 

 Materi ujian dapat dipilh dari kompetensi yang ada dengan pola perbandingan kelas 7 dan 

kelas 9 adalah 2 : 5 

 

4. Mekanisme Pelaksanaan 

1. Setiap siswa mendapatkan materi fisika, biologi dan kimia dengan pengaturannya 

disesuaikan pada kebijakan sekolah masing-masing. Dalam panduan ini disediakan materi-

materi  untuk diujikan dalam praktek. Masing-masing sekolah dapat memilih materi ujian 

praktek yang sesuai dengan alat yang dimilki sekolah. 

2. Semua alat dan bahan praktikum sebaiknya disediakan oleh sekolah ,untuk menjaga 

kerahasian materi yang akan diujikan dalam praktikum. 

3. Jika alat dan bahan yang diperlukan tidak mencukupi maka ujian praktek dapat dilakukan 

dengan system kerja kelompok. 

 

5. Teknis Pelaksanaan 

1. Ruang pengujian didesain sedemikian rupa, sehingga peserta ujian dapat melakukan 

kegiatan dengan tertib tidak terganggu oleh teman yang berada didekatnya.  

2. Dalam tiap ruang disiapkan 2 jenis materi ujian  praktek IPA Fisika. 

3. Dalam satu ruangan ujian praktek dapat menampung 15 peserta ujian Setiap sesi 

memerlukan waktu 30 menit 

4. Peserta ujian mengenakan jas lab ( kalau ada ) dan masuk ke dalam ruangan praktikum 

hanya berbekal tanda peserta, alat tulis dan kalkulator. 

5. Peserta ujian wajib mengerjakan semua kegiatan yang tersedia  dengan mengisi lembar 

kegiatan dan setiap mata ujian praktek diselesaiakan dalam waktu 20 menit. 
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6. Pengujian Dan Penilaian 

1. Guru bukan hanya bertindak sebagai pengawas ujian ,tetapi juga sebagai penilai dan 

penguji dalam proses kegiatan ujian praktek. 

2. Penguji harus mengamati cara kerja dari persiapan hingga akhir dan memeriksa lembar 

kegiatan masing-masing dengan skor yang sesuai dengan pedoman penskoran. 

3. Penilaian dapat dilakukan penskoran dari skor proses dan skor laporan kegiatan praktikum. 

4. Penilaian berdasarkan pada rumus berikut ini: 

 

NILAI    =  JUMLAH SKOR 

7. Pedoman Penskoran 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

1. 
Persiapan: 
Merangkai / menyusun perangkat alat dan bahan kgiatan ujian 
praktek 

 
0 – 10 

2. 
Proses: 
Urutan langkah-langkah / prosedur kegiatan praktikum 

 
0 – 15 

3. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya 0 – 15 

4. Hasil kegiatan ujian praktek 0 – 10 

5. 
Laporan 
Penulisan tujuan kegiatan praktikum 

 
0 – 5 

6. Penulisan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum 0 – 5 

7. Menuliskan langkah-langkah / prosedur kegiatan praktikum  0 – 10 

8. Mengisi table atau hasil pengamatan 0 – 10 

9. Menjawab pertanyaan 0 – 10 

10. Membuat kesimpulan 0 – 10 

 

8. Materi Dan Judul Praktikum 

No. 
Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Judul 
Praktikum 

1. 3.Memahami 
wujud zat dan 
perubahannya 
 

3.1Menerapkan 
konsep 
pengukuran 
berbagaibesaran 
dengan 
menggunakan 
satuan 
standar ( baku ) 

4. Melakukan pengukuran 
besaran 
panjang,massa,waktu,dengan 
alat ukur 
yang sering dijumpai dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

3. Melakukan 
pembacaan 
hasil 
pengukuran 
jangka sorong 
 

2. 3.  Memahami 
konsep 
kelistrikan dan 
penerapannya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

3.2  Menganalisis 
percobaan listrik 
dinamis dalam 
suatu rangkaian  
serta 
penerapannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

14. Melakukan percobaan 
pengukuran kuat arus dan 
mengukur tegangan dengan 
menggunakan alat ukur 
dalam suatu rangkaian 

14. 
Pengukuran 
kuat arus dan 
tegangan 
pada suatu 
rangkaian 
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9. MATERI 

Jangka Sorong 

Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran fisika. Beberapa alat 

ukur fisika di antaranya mistar, meteran gulung, jangka sorong, mikrometer sekrup, amperemeter, 

voltmeter, neraca O’hauss, dan sebagainya. 

Mengukur adalah cara membandingkan ukuran suatu benda dengan besaran tertentu yang 

sudah ditetapkan sebagai acuan. Sebagai contoh, kita mengukur panjang buku dengan mistar, 

kemudian diperoleh hasil 20 cm. Artinya, panjang buku sebagai ukuran benda dan mistar sebagai 

alat ukurnya yang menghasilkan besaran panjang. 

1. Mistar (Penggaris) 

Mistar adalah alat ukur panjang yang memiliki SKALA TERKECIL 1 mm atau 0,1 cm. 
2. Jangka Sorong 

Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang memiliki SKALA TERKECIL 0,1 mm atau 0,01 
cm. Ada juga jangka sorong yang memiliki skala terkecil sampai 0,05 mm dan 0,01 mm. 
Contoh cara membaca jangka sorong adalah sebagai berikut. 

 
Skala utama = 2,1 cm (perhatikan angka pada skala utama sebelum angka nol pada 
skala nonius) 
Skala nonius = 4 x 0,1 mm = 0,4 mm = 0,04 cm (perhatikan garis yang berimpit pada 
skala nonius dan skala utama) 
Sehingga, hasil pengukurannya, yaitu: 
Panjang benda = skala utama + skala nonius 

             = 2,1 cm + 0,04 cm 
             = 2,14 cm 

ARUS LISTRIK, TEGANGAN DAN HAMBATAN 
Untuk mengetahui kebenaran dari hasil perhitungan arus, tegangan, dan 

resistansi dapat dilakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai baik dengan 
multimeter analog ataupun dengan multimeter digital. Sebelum melakukan pengukuran harus 
dirangkai terlebih dahulu komponen-komponen elektronika yang tipe dan besarannya sama 
ketika melakukan perhitungan. Contoh, gambar di bawah adalah rangkaian terutup yang 
terdiri dari sumber tegangan dan tiga buah resistor yang dirangkai seri. Jika dalam perhitungan 
V= 15 V, R1 = 1 KΩ, R2 = 4.7 KΩ, dan R3 = 10 KΩ, maka untuk membandingkan perhitungan 
dengan hasil pengukuran harus dirangkai komponen-komponen tersebut dengan nilai-nilai dan 
koneksi yang sama persis. 

Komponen-komponen tersebut dapat dirakit (dipasang) pada PCB (Printed Circuit 
Board) dengan cara disolder atau dapat dipasang pada bread board atau project board. 

https://7infomedia.blogspot.co.id/2016/07/menghitung-arus-tegangan-daya-dan.html
https://7infomedia.blogspot.co.id/2016/07/menghitung-arus-tegangan-daya-dan.html
https://7infomedia.blogspot.co.id/2016/07/alat-ukur-satuan-listrik-dan-elektronika.html
https://7infomedia.blogspot.co.id/2016/07/sumber-sumber-listrik.html
https://7infomedia.blogspot.co.id/2016/07/resistor-atau-tahanan.html
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Komponen-komponen tersebut terdiri dari power supply DC 15 Volt (dipasang diluar) dan tiga 
buah resistor 1/2 Watt dengan warna gelang sebagai berikut: 
 

1 KΩ = Coklat, Hitam, Merah, dan Mas 

4.7 KΩ = Kuning, Ungu, Merah, dan Mas 

10 KΩ = Coklat, Hitam, Orange, dan Mas 

Lebih jelas mengenai warna-warna tersebut dapat di lihat pada tabel kode warna resistor. Setelah 

semua komponen dirakit, kita dapat mulai mengukur arus dan tegangan listrik untuk 

membandingkan dengan hasil perhitungan sebelumnya. 

 

Cara mengukur tegangan listrik pada rangkaian seri 

• Rakit (pasang) semua komponen resistor R1, R2, dan R3 seperti gambar di bawah pada PCB 

atau pada breadboard (project board). 

• Hubungkan dengan adaptor atau power supply DC 15 Volt. 

• Siapkan alat ukur (multimeter) 

• Nyalakan power supply 

• Atur selector pada multimeter agar berada pada posisi Volt Meter dengan skala yang benar. 

Pengaturan skala yang salah pada multimeter analog dapat merusak alat ukur tersebut 

karena jarum penunjuk akan bergerak terlalu cepat. 

• Ukur tegangan di R2 dimana probe (+) ditempelkan pada kaki R2 yang paling dekat dengan 

tegangan sumber positif dan probe (-) harus diletakan pada kaki R2 yang paling dekat dengat 

sumber tegangan negatif. Jika menggunakan multimeter analog, kondisi ini jangan sampai 

terbalik karena dapat mengakibatkan kerusakan pada alat ukur. 

• Lihat hasil pengukuran yang ditunjukan oleh jarum penunjuk atau pada displaydigit angka 
jika menggunakan multimeter digital. 

• Catat hasilnya dan bandingkan dengan hasil perhitungan. 

Mengukur Tegangan dengan Multimeter 

 

Cara mengukur arus listrik pada rangkaian seri 

• Jika kita akan mengukur arus pada rangkaian seri seperti di bawah yang terdiri dari sumber 

tegangan dan dua buak resistor R1 dan R2, maka kita tidak bisa melakukan pengukuran 

secara langsung seperti mengukur tegangan sebelumnya dengan multimeter biasa. Oleh 

karena itu jalur pada rangkaian tersebut harus diputus terlebih dahulu seperti pada gambar. 

https://1.bp.blogspot.com/-FcKXN-rVZd8/V5k6LdJBrKI/AAAAAAAAQag/hHYIPQc1UcYxhRabjBr0Ai0exPMpGVijACLcB/s1600/Mengukur-Tegangan.png
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Putuskan jalur penghubung rangkaian seperti pada gambar di bawah atau di antara R1 dan 

R2 

• Siapkan alat ukur analog atau digital (khusus alat ukur analog, penempatan probe (+) dan 

probe (-) tidak boleh terbalik) 

• Atur selector multimeter agar berada pada posisi Ampere Meter dengan skala yang benar 

(pengaturan skala yang terlalu kecil pada multimeter analog dapat merusak alat ukur 

tersebut karena melewati batas maksimal/ range yang diperbolehkan) 

• Letakan probe (+) pada salah satu hubungan yang diputus tadi yang paling dekat dengan 

sumber tegangan positif dan probe (-) diletakan pada sisi yang lainnnya (perhatikan 

gambar dan jangan sampai terbalik) 

• Lihat hasil pengukuran 

• Catat hasil pengukuran arus dan bandingkan dengan hasil perhitungan 

 

Mengukur Arus dengan Multimeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-BT-02GcIRsU/V5k6YbNWU1I/AAAAAAAAQak/F81-Rn7674MHoA7ZHVxJMstAmgH_yQISgCLcB/s1600/Mengukur-Arus.png
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K. PANDUAN UJIAN PRAKTIK MATA PELAJARAN SENI BUDAYA/ MUSIK 

Kompetensi Dasar 

4.4 Menampilkan hasil pengembangan ornamentasi ritmis maupun melodis music popular 

dalam bentuk ansambel. 

Soal 

Mainkanlah lagu “Sepohon Kayu” Cipt: Jefri Al Buchori, sesuai kelompok masing-masing secara 

individual.  

Unsur Penilaian 

1. Ketepatan ritmik  

2. Ketepatan melodik 

 

Kriteria Pencapaian 

Lagu ini terdiri dari empat kalimat (yang diulang-ulang sesuai dengan kebutuhan lirik) murid hanya 

wajib memainkannya satu kali (tanpa diulang). 

No Deskripsi Skor 

1. Murid mampu memainkan semua kalimat dengan tepat 96 – 100  

2. Terdapat kesalahan ritmik hanya pada satu kalimat 91 – 95 

3. Terdapat kesalahan ritmik dan melodik pada satu kalimat saja 86 – 90 

4. Terdapat kesalahan ritmik dan melodik pada dua kalimat 81 – 85  

5. Terdapat kesalahan ritmik dan melodik pada tiga kalimat 76 – 80  

6. Hanya tepat pada ritmik saja atau melodik saja pada satu kalimat saja 71 – 75  

 

Keterangan 

Partitur terdapat di LKS Seni Budaya Kelas IX Tahun Ajaran 2021 – 2022 Halaman 20 sampai dengan 

Halaman 42. 
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L. PANDUAN UJIAN PRAKTIK MATA PELAJARAN PENJASORKES 

 

 

 

 

1 Kebugaran Jasmani Push Up Otot dada dan tangan Minamal = 75

Sit  Up Otot perut Maksimal = 100

Back Up Otot perut

Squat Otot paha dan kaki

2 Atletik Pemanasan dan Joging Otot jantung dan kaki Minamal = 75

Maksimal = 100

3 Senam Irama Keserasian gerakan dan irama otot lengan dan kaki Minamal = 75

Maksimal = 100

PANDUAN UJIAN PRAKTEK PENJAS ORKES

SMP ISLAM AL AZHAR 22

TAHUN PELAJRAN 2020 - 2021

NO KOMPETENSI DASAR  MATERI PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN

Teknik Pelaksanaan Ujian Praktek PJOK  SMPIA 22 : Kelas 9A, 9B,9Cdan 9D

Semua murid melaksanakan materi ujian praktek PJOK : Pemanasan selama 3 menit, joging ditempat 

selama 2 menit, senam irama lagu daerah selama 5 menit,   Push up 10 kali. Sit up 10 kali, Back up 10 kali

dan Squat 1o kali.

Sesi 1 = absensi  1 sampai 5                                         Sesi 4 = absensi 16 samapi 20

Sesi 2  = absensi 6 sampai 10 Sesi 5 = absensi 21 samapi 25

Sesi 3 =  absensi 11 samapi 15 Sesi 6 = absensi 26 samapi 30

Pakaian : Mempergunakan baju olahraga dan pakai sepatu


