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No. 
Urut 

Kompetensi Dasar  
Bahan 
Kelas/ 
smt.  

Materi  Indikator Soal  
Bentuk 

Tes  
No. 
Soal  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1  3.7 Mengidentifikasi 

informasi dari teks laporan 

hasil observasi berupa buku 

pengetahuan yang dibaca 

atau diperdengarkan 

 VII / 1 Daftar informasi isi teks 

laporan hasil observasi 

(LHO) 

o Disajikan kutipan teks eksposisi, siswa 

dapat menentukan makna kata yang 

terdapat dalam kutipan teks tersebut  

 

PG 1 

2 3.10 Menelaah pendapat, 

argumen yang mendukung 

dan yang kontra dalam teks 

diskusi berkaitan dengan 

permasalahan aktual yang 

dibaca dan didengar 

IX/2 Telaah informasi 

tersurat isi teks 

Disajikan sebuah kutipan teks, siswa dapat 

menentukan teks tersebut 

PG 2 



No. 
Urut 

Kompetensi Dasar  
Bahan 
Kelas/ 
smt.  

Materi  Indikator Soal  
Bentuk 

Tes  
No. 
Soal  

  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  

VII/1  Struktur teks deskripsi 

dan contoh-contoh 

telaahannya  

 

Kaidah kebahasaan teks 

deskripsi 

Disajikan sebuah teks deskripsi, siswa dapat 

mengidentifikasi struktur bagian teks 

deskripsi tersebut  

 

Disajikan dua teks, siswa mampu 

menentukan perbedaan penggunaan bahasa 

pada kedua teks tersebut 

 

Disajikan kalimat, siswa mampu 

menentukan alasan kesalahan kalimat 

tersebut 

PG  

 

 

PG 

 

PG 

3  

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 3.11 Mengidentifikasi 

informasi pada teks ulasan 

tentang kualitas karya (film, 

cerpen, puisi, novel, karya 

seni daerah) yang dibaca 

atau diperdengarkan 

VIII / 2 Kelebihan/kelemahan 

dalam teks ulasan. 

Disajikan sebuah teks cerpen/novel, siswa 

dapat menentukan keunggulan dari teks 

cerpen/novel tersebut  

 

PG 13, 23 

 

   3.12 Menelaah struktur dan 

kebahasaan teks ulasan 

(film, cerpen, puisi, novel, 

karya seni daerah) yang 

diperdengarkan dan dibaca 

 VIII / 2 

 

Kaidah kebahasaan teks 

Ulasan  

Disajikan teks ulasan, siswa dapat 

menidentifikasi ciri kebahasaan  

 PG 4 

  3.6 Menelaah isi dan 

struktur teks eksposisi 

(berupa artikel ilmiah 

populer dari koran/majalah) 

yang diperdengarkan atau 

Dibaca 

VIII / 1  1. Struktur teks 

eksposisi 

 

 

2. Ide pokok  teks 

 

1. Disajikan sebuah teks eksposisi, siswa 

dapat mengidentifikasi struktur bagian 

teks eksposisi tersebut   

 

2. Disajikan sebuah teks eksposisi, siswa 

dapat menelaah isi (ide pokok). 

 PG 

 

 

PG 

 

 

5 

 

 

6 
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3. Menyunting ejaan  

 

 

4. Menyunting 

kata/kalimat 

 

 

5. Makna istilah  

 

 

3. Disajikan sebuah teks eksposisi, siswa 

dapat menyunting ejaan  dalam teks  

 

4. Disajikan sebuah kalimat, siswa dapat 

menyunting kesalahan penulisan 

kata/kalimat 

 

5. Disajikan sebuah teks eksposisi, siswa 

dapat melengkapi kalimat rumpang 

dengan istilah yang sesuai. 

PG 

 

PG 

 

PG 

24 

 

29, 32 

 

26, 27 

   3.10 Menelaah teks 

eksplanasi berupa paparan 

kejadian suatu fenomena 

alam yang diperdengarkan 

atau dibaca 

 VIII / 1  Menyimpulkan isi teks 

eksplanasi 

Disajikan sebuah teks eksplanasi, siswa 

dapat menelaah isi (simpulan)  

 PG 7  

  4 .9 Menyimpulkan isi 

gagasan, pendapat, 

argumen yang mendukung 

dan yang kontra serta solusi 

atas permasalahan aktual 

dalam teks diskusi yang 

didengar dan dibaca  

  

 

IX / 2 

Simpulan isi gagasan, 

pendapat, argumen 

yang mendukung dan 

yang kontra terhadap 

teks diskusi  

Disajikan sebuah teks diskusi, siswa dapat 

menyimpulkan pendapat pro dan kontra teks 

tersebut  

PG  8 

  4.8 Menyajikan rangkuman 

teks laporan hasil observasi 

yang berupa buku 

pengetahuan secara lisan 

dan tulis dengan 

 VII / 1 Merangkum teks LHO  Disajikan sebuah teks observasi, siswa 

dapat meringkas teks tersebut  

 PG 9 



No. 
Urut 

Kompetensi Dasar  
Bahan 
Kelas/ 
smt.  

Materi  Indikator Soal  
Bentuk 

Tes  
No. 
Soal  

memperhatikan kaidah 

kebahasaan atau aspek lisan  
   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 

 VII / 1  Membaca teks deskripsi 

untuk ditelaah struktur 

dan kaidah-kaidah 

kebahasaannya  

Disajikan dua buah teks deskripsi, siswa 

dapat membandingkan penyajian kedua teks 

tersebut   

 PG 12 

  3.5 Mengidentifikasi unsur 

pembangun karya sastra 

dalam teks cerita pendek 

yang dibaca atau didengar  

IX / 1  1. Makna tersurat 

cerpen 

 

2. Makna simbol  

 

 

3. Penyebab konflik 

1. Disajikan sebuah cuplikan cerpen, 

siswa mampu menentukan makna 

tersurat 

2. Disajikan kutipan cerpen, siswa 

dapat mengidentifikasi makna 

simbol dalam teks cerpen tersebut 

3. Disajikan sebuah kutipan cerpen, 

siswa dapat menentukan penyebab 

konflik pada cerpen tersebut 

 

 PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

20 

 4.8 Menyajikan rangkuman 

teks laporan hasil observasi 

yang berupa buku 

pengetahuan secara lisan 

dan tulis dengan 

VII / 1 Variasi pola penyajian 

teks LHO 

 

 

 

Disajikan dua teks laporan observasi, siswa 

mampu menentukan perbedaan pola 

penyajian teks laporan tersebut 

 

Uraian 

 

 

 

 

41 
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Kompetensi Dasar  
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smt.  

Materi  Indikator Soal  
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Tes  
No. 
Soal  

memperhatikan kaidah 

kebahasaan atau aspek lisan 

Menyusun teks LHO Disajikan ilustrasi, siswa mampu menyusun 

teks laporan  

 

Uraian 

43 

 

  3.6 Menelaah struktur dan 

aspek kebahasaan cerita 

pendek yang dibaca atau 

didengar  

IX / 1  1. Struktur teks 

cerpen  

 

2. Penggunaan 

bahasa dalam teks 

cerpen 

1. Disajikan cuplikan cerpen, siswa 

mampu menentukan struktur cerpen 

tersebut 

2. Disajikan dua kutipan cerpen, siswa 

dapat membedakan penggunaan bahasa 

dalam teks tersebut 

PG 

 

 

PG  

 16,. 17 

 

 

21, 22 

  4.5 Menyimpulkan unsur-

unsur pembangun karya 

sastra dengan bukti yang 

mendukung dari cerita 

pendek yang dibaca atau 

didengar  

 IX /1 Unsur pembangun 

cerpen  

Disajikan cuplikan cerpen, siswa mampu 

menyimpulkan isi cerpen tersebut 

  

 PG 19 

  3. 11 Mengidentifikasi 

informasi tentang 

fabel/legenda daerah 

setempat yang dibaca dan 

didengar  

VII / 2   Makna kata  Disajikan sebuah kutipan teks fabel, siswa 

dapat mengidentifikasi makna kata dalam 

teks tersebut  

PG  14  

  4.10 Menyajikan 

gagasan/pendapat, argumen 

yang mendukung dan yang 

kontra serta solusi atas 

permasalahan aktual dalam 

teks diskusi dengan 

memperhatikan struktur 

dan aspek kebahasaan, 

IX / 2 Melengkapi paragraf 

dengan kalimat yang 

tepat  

Disajikan sebuah teks argumentasi, siswa 

dapat melengkapi paragraf rumpang dengan 

kalimat yang sesuai.  

 

 PG 28 



No. 
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Materi  Indikator Soal  
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Tes  
No. 
Soal  

dan aspek lisan (intonasi, 

gestur, pelafalan)  
  4.6 Mengungkapkan 

pengalaman dan gagasan 

dalam bentuk cerita pendek 

dengan memperhatikan 

struktur dan kebahasaan  

 IX/ 1 Model teks narasi 

cerpen  

 

 

Kebahasaan 

Disajikan teks cerpen, siswa dapat 

mengubah teks dialog cerpen menjadi teks 

narasi  

 

Disajikan sebuah kalimat, siswa mampu 

membubuhkan tanda baca yang tepat pada 

kalimat tersebut 

PG  

 

 

 

Uraian 

30 

 

 

 

45 

  4.11 Menceritakan kembali 

isi teks ulasan tentang 

kualitas karya (film, cerpen, 

puisi, novel, karya seni 

daerah) yang dibaca atau 

didengar  

VIII/ 2   Menyunting kalimat 

 

 

Struktur dan 

kebahasaan 

 Disajikan sebuah teks ulasan, siswa dapat 

menunjukan kesalahan penulisan kata  

 

Disajikan teks cerpen dan fabel, siswa 

mampu menentukan perbedaan  struktur dan 

kebahasaan kedua teks tersebut. 

PG  

 

Uraian 

 38, 40 

 

42 

 3.1 Mengidentifikasi unsur-

unsur teks berita 

(membanggakan dan 

memotivasi) yang 

didengar dan dibaca 

VIII / 1 Kaidah kebahasaan 

(kata bentukan, ejaan, 

tanda baca) 

1. Disajikan sebuah kalimat berita, siswa 

dapat menentukan kata bentukan yang 

tepat pada kalimat tersebut. 

2. Disajikan sebuah paragraf berita, siswa 

mampu memperbaiki kesalahan ejaan 

pada kalimat tersebut 

3. Disajikan sebuah paragraf berita, siswa 

mampu memperbaiki kesalahan tanda 

baca pada kalimat tersebut 

PG 

 

 

PG 

Uraian 

 

PG 

34 

 

 

35 

44 

 

36, 39 

 3.6 Menelaah struktur dan 

aspek kebahasaan teks 

prosedur tentang cara 

melakukan sesuatu dan cara 

VII / 1 Struktur teks Disajikan teks prosedur secara acak, siswa 

mampu menentukan alasan ketidakpaduan 

teks tersebut 

PG 37 



No. 
Urut 

Kompetensi Dasar  
Bahan 
Kelas/ 
smt.  

Materi  Indikator Soal  
Bentuk 

Tes  
No. 
Soal  

membuat (cara memainkan 

alat musik/tarian daerah, 

cara membuat kuliner khas 

daerah, membuat cindera 

mata, dll.) dari berbagai 

sumber yang dibaca dan 

didengar 
 3.8 Menelaah struktur, 

kebahasaan, dan isi teks 

laporan hasil observasi yang 

berupa buku pengetahuan 

yang dibaca atau 

diperdengarkan 

VII / 1 Variasi kalimat/kata 

 

 

 

Istilah dalam teks 

 

 

Disajikan sebuah teks observasi, siswa 

mampu melengkapi paragraf rumpang 

dengan istilah yang tepat. 

  

Disajikan sebuah kalimat rumpang, siswa 

mampu menentukan istilah yang tepat 

sesuai dengan konteks 

PG 

 

 

 

PG 

33 

 

 

 

25 

  3.12 Menelaah struktur dan 

kebahasaan teks ulasan 

(film, cerpen, puisi, novel, 

karya seni daerah) yang 

diperdengarkan dan dibaca  

  

VIII / 2 

Kaidah kebahasaan teks 

ulasan  

Disajikan sebuah paragraf teks ulasan, siswa 

mampu menunjukan kalimat yang tidak 

efektif pada teks tersebut  

 PG 31  

 


