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PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 

 

Jenjang pendidikan :  SMP 

Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris 

Kurikulum  :  2006  

 

No Kompetensi yang diuji 
Lingkup 

materi 
Materi Level Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Ket 

1. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks fungsional 

pendek pada aspek informasi 

tersirat teks 

 

Teks 

fungsional 
Notice Pengetahuan 

Disajikan sebuah teks notice, 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang 

informasi tersirat dengan tepat. 

PG 1 MGMP 

2. Peserta didik mampu 

mengidentifikasiteks fungsional 

pendek pada aspek informasi rinci 

teks. 

 

Teks 

fungsional 
Notice Pengetahuan 

Diberikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban tentang informasi rinci 

dengan tepat 

PG 2 MGMP 

3. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks fungsional 

pendek pada aspek informasi 

tertentu. 

 

Teks 

fungsional 

Greeting Card 

(Kartu Ucapan) 
Pengetahuan 

Disajikan sebuah teks greeting 

card, peserta didik dapat 

menentukan jawaban pertanyaan 

tentang informasi tertentu dengan 

tepat. 

PG 3 MGMP 

4. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks fungsional 

pendek  pada aspek informasi rinci. 

 

Teks 

fungsional 

Greeting Card 

(Kartu Ucapan) 
Pengetahuan 

Disajikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang 

informasi rinci dengan tepat. 

PG 4 MGMP 

5. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks fungsional 

pada aspek makna kata (sinonim). 

Teks 

fungsional 

Greeting Card 

(Kartu Ucapan) 
Pengetahuan 

Disajikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang makna 

PG 5 MGMP 
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No Kompetensi yang diuji 
Lingkup 

materi 
Materi Level Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Ket 

 kata (sinonim) dengan tepat. 

6. 
Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks fungsional 

pendek  pada aspek gambaran 

umum 

Teks 

fungsional 

Short message 

(Pesan singkat) 
Pengetahuan 

Disajikan sebuah teks short 

message, peserta didik dapat 

menentukan jawaban pertanyaan 

tentang gambaran umum dengan 

tepat. 

PG 6 MGMP 

7. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks fungsional 

pada aspek informasi tertentu. 

 

Teks 

fungsional 

Short message 

(Pesan singkat) 
Pengetahuan 

Disajikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang 

informasi tertentu dengan tepat. 

PG 7 MGMP 

8. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks fungsional 

pada aspek makna kata. 

 

Teks 

fungsional 

Short message 

(Pesan singkat) 
Pengetahuan 

Disajikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang makna 

kata dengan tepat. 

PG 8 MGMP 

9. 

 

 

 

Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap teks 

fungsional pada aspek gambaran 

umum 

 

Teks 

fungsional 

Advertisement 

(iklan) 

Aplikasi Disajikan sebuah teks iklan tentang 

tempat wisata, peserta didik dapat 

menentukan jawaban pertanyaan 

tentang gambaran umum 

teks.dengan tepat. 

PG 9 

 

 

 

 

MGMP 

10. Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap teks 

fungsional pada aspek informasi 

tertentu 

Teks 

fungsional 

Advertisement 

(iklan) 

Aplikasi Disajikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang 

informasi tertentu teks dengan 

tepat. 

PG 10 MGMP 
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No Kompetensi yang diuji 
Lingkup 

materi 
Materi Level Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Ket 

 

11. Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap teks 

fungsional pada aspek rujukan kata. 

 

Teks 

fungsional 

Advertisement 

(iklan) 

Aplikasi Disajikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang 

rujukan kata dengan tepat. 

PG 11 MGMP 

12. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks fungsional 

pada aspek informasi rinci teks. 

 

Teks 

fungsional 

Annoucement 

(pengumuman) 

Pengetahuan Disajikan sebuah teks 

pengumuman, peserta didik dapat 

menentukan jawaban pertanyaan 

tentang informasi rinci dengan 

tepat 

PG 12 No. 

Soal 

pusat 

13. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks fungsional 

pada aspek informasi tersirat. 

Teks 

fungsional 

Annoucement 

(pengumuman) 

Penalaran Disajikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang 

informasi tersirat. 

PG 13 No. 

Soal 

pusat 

14. Peserta didik mampu Peserta didik 

mampu mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap teks 

fungsional pada aspek makna kata. 

(sinonim) 

Teks 

fungsional 

Annoucement 

(pengumuman) 

Aplikasi Disajikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang makna 

kata (sinonim) dengan tepat. 

PG 14 No. 

Soal 

pusat 

15. Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap teks 

fungsional pada aspek informasi 

Teks 

fungsional 

Invitation 

(Undangan) 

Aplikasi Disajikan sebuah teks undangan 

pesta, peserta didik dapat 

menentukan informasi rinci dengan 

tepat. 

PG 15 MGMP 
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No Kompetensi yang diuji 
Lingkup 

materi 
Materi Level Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Ket 

rinci 

 

16. Peserta didik mampu menganalisis 

dan menyimpulkan  teks 

fungsional pada aspek tujuan 

komunikatif 

Teks 

fungsional 

Invitation 

(Undangan) 

Penalaran Disajikan sebuah teks undangan 

yang sama, peserta didik dapat 

menentukan tujuan komunikatif 

dengan tepat. 

PG 16 MGMP 

17. Peserta didik mampu menganalisis 

dan menyimpulkan  teks 

fungsional pada aspek informasi 

tersirat. 

Teks 

fungsional 

Invitation 

(Undangan) 

Penalaran Disajikan sebuah teks undangan 

yang sama, peserta didik dapat 

menentukan informasi tersirat 

dengan tepat. 

PG 17 MGMP 

18. Peserta didik mampu menganalisis 

dan menyimpulkan  teks 

fungsional pada aspek makna kata. 

Teks 

fungsional 

Label 

 

Penalaran Disajikan sebuah teks label tentang 

makanan/minuman, peserta didik 

dapat menentukan makna kata 

dengan tepat. 

PG 18 MGMP 

19. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks esay pada 

aspek informasi tertentu 

Teks esay Procedure 

 

Pengetahuan Disajikan sebuah teks prosedure, 

peserta didik dapat menentukan 

informasi tertentu dengan tepat. 

PG 19 MGMP 

20. Peserta didik mampu menganalisis 

dan menyimpulkan  teks 

fungsional pada aspek makna kata 

Teks esay Procedure 

 

Penalaran Disajikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

makna kata dengan tepat. 

PG 20 MGMP 

21. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks esay pada 

aspek rujukan kata 

Teks esai Procedure 

(Prosedur) 

Pengetahuan Disajikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

rujukan kata dengan tepat. 

PG 21 MGMP 

22. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks esay pada 

aspek informasi rinci 

Teks esai Procedure 

(Prosedur) 

Pengetahuan Disajikan sebuah teks yang sama, 

peserta didik dapat menentukan 

informasi rinci dengan tepat. 

PG 22 MGMP 

23. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks esay pada 

aspek rujukan kata 

Teks esai Descriptive 

(Deskriptif) 

Pengetahuan Disajikan sebuah teks deskriptif, 

peserta didik dapat menentukan 

rujukan kata dengan tepat. 

PG 23 MGMP 
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No Kompetensi yang diuji 
Lingkup 

materi 
Materi Level Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Ket 

24. Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman dalam unsur 

kebahasaan teks fungsional dan 

teks esai pada aspek informasi 

tertentu 

Teks esai Descriptive 

(Deskriptif) 

Aplikasi Disajikan sebuah teks descriptive 

yang sama peserta didik dapat 

menentukan informasi tertentu 

dengan tepat. 

PG 24 MGMP 

25. Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap teks esai pada 

aspek pikiran utama paragraf. 

Teks esai Descriptive 

(Deskriptif) 

Aplikasi Disajikan sebuah teks descriptive 

yang sama tentang tempat wisata, 

peserta didik dapat menentukan 

pikiran utama paragraf dengan 

tepat. 

PG 25 MGMP 

26. Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap teks esai pada 

aspek tujuan komunikatif 

Teks esai Descriptive 

(Deskriptif) 

Aplikasi Disajikan sebuah teks deskriptive 

yang sama, peserta didik dapat 

menentukan tujuan komunikatif 

dengan tepat. 

PG 26 MGMP 

27. Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman dalam unsur 

kebahasaan teks fungsional dan 

teks esai pada aspek informasi 

tertentu 

Unsur 

kebahasaan 

Report Aplikasi Disajikan sebuah teks report, 

peserta didik dapat menentukan 

informasi tertentu dalam teks 

PG 27 No. 

Soal 

pusat 

28. Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

Unsur 

kebahasaan 

Report Aplikasi Disajikan sebuah teks report yang 

sama, peserta didik dapat 

PG 28 No. 

Soal 
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No Kompetensi yang diuji 
Lingkup 

materi 
Materi Level Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Ket 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman dalam unsur 

kebahasaan teks fungsional dan 

teks esai pada aspek informasi rinci 

menentukan informasi rinci  

dengan tepat. 

pusat 

29. Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman dalam unsur 

kebahasaan teks fungsional dan 

teks esai pada aspek pikiran utama 

paragraf 

Unsur 

kebahasaan 

Report Aplikasi Disajikan sebuah teks report yang 

sama, peserta didik dapat 

menentukan pikiran utama paragraf 

dengan tepat. 

PG 29 No. 

Soal 

pusat 

30. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks esai pendek 

pada aspek makna kata (sinonim) 

Teks esai Report Pengetahuan Disajikan sebuah teks report yang 

sama peserta didik dapat 

mengidentifikasi jawaban 

pertanyaan tentang makna kata 

(sinonim) dengan tepat. 

PG 30 No. 

Soal 

pusat 

31. Siswa mampu mengklasifikasi, 

membandingkan, atau 

menerapkan  pengetahuan dan 

pemahaman terhadap teks esai pada 

aspek rujukan kata. 

 

Teks esai Recount Aplikasi  Disajikan sebuah teks recount , 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang 

rujukan kata dengan tepat. 

PG 31 MGMP 

32. Peserta didik mampu menganalisis 

dan menyimpulkan teks esai pada 

aspek tujuan komunikatif 

Teks esai Recount Penalaran  Disajikan sebuah teks recount yang 

sama, peserta didik dapat 

menentukan jawaban pertanyaan 

tentang tujuan komunikatif teks 

dengan tepat. 

PG 32 MGMP 

33. Peserta didik mampu menganalisis Teks esai Narrative Penalaran Disajikan sebuah teks narrative , PG 33 MGMP 
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No Kompetensi yang diuji 
Lingkup 

materi 
Materi Level Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Ket 

dan menyimpulkan teks esai pada 

aspek pesan moral 

peserta didik dapat menentukan 

pesan moral dengan tepat. 

34. Siswa mampu mengklasifikasi, 

membandingkan, atau 

menerapkan  pengetahuan dan 

pemahaman terhadap teks esai pada 

aspek gambaran umum. 

 

Teks esai Narrative Aplikasi Disajikan sebuah teks narrative 

yang sama, peserta didik dapat 

mengidentifikasi jawaban 

pertanyaan tentang gambaran 

umum dengan tepat. 

PG 34 MGMP 

35. Peserta didik mampu menganalisis 

dan menyimpulkan teks esai pada 

aspek informasi rinci 

Teks esai Narrative Penalaran  Disajikan sebuah teks narrattive  

yang sama, peserta didik dapat 

menentukan jawaban pertanyaan 

tentang informasi rinci dengan 

tepat. 

PG 35 MGMP 

36. Peserta didik mampu menganalisis 

dan menyimpulkan teks esai pada 

aspek pikiran utama paragraf 

Teks esai Narrative Penalaran  Disajikan sebuah teks narrative 

yang sama, peserta didik dapat 

menentukan jawaban pertanyaan 

tentang pikiran utama paragraf 

dengan tepat. 

PG 36 MGMP 

37. Peserta didik mampu menganalisis 

dan menyimpulkan teks esai pada 

aspek informasi rinci 

Teks esai Narrative Penalaran Disajikan sebuah teks Narrative, 

peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang 

informasi rinci dengan tepat. 

PG 37 MGMP 

38. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks esai pada 

aspek melengkapi kalimat rumpang 

dengan kata atau frasa 

 

Teks esai Recount Pengetahuan Disajikan sebuah teks recount, 

peserta didik dapat melengkapi 

kalimat rumpang dengan tepat. 

PG 38 No. 

Soal 

pusat 

39. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks esai pada 

aspek melengkapi kalimat rumpang 

Teks esai Recount Pengetahuan Disajikan sebuah teks recount yang 

sama, peserta didik dapat 

melengkapi kalimat rumpang 

PG 39 No. 

Soal 
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No Kompetensi yang diuji 
Lingkup 

materi 
Materi Level Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Ket 

dengan kata atau frasa 

 

dengan tepat. pusat 

40. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks esai pada 

aspek melengkapi kalimat rumpang 

dengan kata atau frasa 

 

Teks esai Recount Pengetahuan Disajikan sebuah teks recount yang 

sama, peserta didik dapat 

melengkapi kalimat rumpang 

dengan tepat. 

PG 40 No. 

Soal 

pusat 

41. Peserta didik mampu 

mengidentifikasi teks esai pada 

aspek melengkapi kalimat rumpang 

dengan kata atau frasa 

 

Unsur 

Kebahasaan 

Descriptive Pengetahuan Disajikan sebuah teks deskriptive, 

peserta didik dapat  melengkapi 

kalimat rumpang dengan tepat. 

Uraian 41 MGMP 

42. Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman dalam unsur 

kebahasaan teks fungsional dan 

teks esai dengan menyusun kalimat 

acak. 

Unsur 

kebahasaan 

Greeting Card 

(Kartu Ucapan) 

Aplikasi Disajikan beberapa kalimat tentang 

perayaan hari guru, peserta didik 

dapat menyusun kalimat acak 

menjadi kartu ucapan selamat 

dengan tepat. 

Uraian 42 MGMP 

43. Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman dalam unsur 

kebahasaan teks fungsional dan 

teks esai dengan melengkapi 

kalimat rumpang dengan kata atau 

frasa yang tepat 

Teks 

fungsional 

Announcement Aplikasi Disajikan sebuah  teks 

announcement tentang kegiatan 

sekolah, peserta didik dapat 

menentukan jawaban pertanyaan 

tentang melengkapi kalimat 

rumpang dengan kata/frasa yang 

tepat. 

Essay 43 MGMP 

44. Peserta didik mampu Unsur Narrative Aplikasi Disajikan sebuah teks naratif, Uraian   44 OK 
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No Kompetensi yang diuji 
Lingkup 

materi 
Materi Level Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Ket 

mengkalisifikasi, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman dalam unsur 

kebahasaan teks fungsional dan 

teks esai dengan menyusun kalimat 

acak menjadi paragraf 

 

 

kebahasaan peserta didik dapat menentukan 

jawaban pertanyaan tentang 

menyusun kalimat acak menjadi 

paragraph dengan tepat. 

 

45 Peserta didik mampu 

mengklasifikasi, 

membandingkan, atau 

menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman dalam unsur 

kebahasaan teks fungsional dan 

teks esai dengan informasi tersirat 

Unsur 

kebahasaan 

Invitation Aplikasi Disajikan sebuah undangan, peserta 

didik dapat menentukan jawaban 

pertanyaan tentang informasi 

tersirat 

Essay 45 No. 

Soal 

pust 

 

 


