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KISI-KISI PENULISAN SOAL UKK TAHUN 2019 

 

Jenjang Pendidikan : SMP/MTs         Tahun Pelajaran  :  2018/2019 

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris        Alokasi waktu   :  90 Menit 

Kurikulum  : 2006          Jumlah / Bentuk Soal  :  45 / PG dan Uraian 

Kelas / Semester : VIII / Genap 

     

No. Kompetensi Dasar Lingkup Materi Materi 
Kls/ 

Smt 

Level 

Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 
No. 

Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

1 7.1  Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things 

done) dan  interpersonal (bersosialisasi) 

sederhana secara akurat, lancar, dan 

berterima untuk berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi, menolak jasa, 

meminta, memberi, menolak barang, 

mengakui, mengingkari fakta, dan meminta 

dan memberi pendapat. 

Teks 

transaksional 

Meminta Jasa 8/2 √   Disajikan sebuah dialog, peserta 

didik  mampu merespon ungkapan 

meminta jasa dengan benar. 

 

√  1 

2 7.1  Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things 

done) dan  interpersonal (bersosialisasi) 

sederhana secara akurat, lancar, dan 

berterima untuk berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi, menolak jasa, 

meminta, memberi, menolak barang, 

mengakui, mengingkari fakta, dan meminta 

dan memberi pendapat. 

Teks 

transaksional 

Memberi Jasa 8/2  √  Disajikan sebuah dialog, peserta 

didik  mampu merespon ungkapan 

memberi jasa dengan benar. 

√  2 

3 7.1 Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) sederhana 

secara akurat, lancar, dan berterima untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang 

melibatkan tindak tutur: meminta, memberi, 

menolak jasa, meminta, memberi, menolak 

Teks 

transaksional 

Menolak Jasa 8/2  √  Disajikan sebuah dialog, peserta 

didik dapat menentukan respon 

untuk ungkapan menolak jasa. 

√  3 
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No. Kompetensi Dasar Lingkup Materi Materi 
Kls/ 

Smt 

Level 

Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 
No. 

Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

barang, mengakui, mengingkari fakta, dan 

meminta dan memberi pendapat. 

4 7.1 Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) sederhana 

secara akurat, lancar, dan berterima untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang 

melibatkan tindak tutur: meminta, memberi, 

menolak jasa, meminta, memberi, menolak 

barang, mengakui, mengingkari fakta, dan 

meminta dan memberi pendapat. 

Teks 

transaksional 

Menolak barang 8/2 √   Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap 

ungkapan menolak barang  dengan 

benar. 

√  4 

5 7.1 Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) sederhana 

secara akurat, lancar, dan berterima untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang 

melibatkan tindak tutur: meminta, memberi, 

menolak jasa, meminta, memberi, menolak 

barang, mengakui, mengingkari fakta, dan 

meminta dan memberi pendapat. 

Teks 

transaksional 

Memberi barang 8/2 √   Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap 

ungkapan memberi barang  

dengan benar. 

√  5 

6 7.1 Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) sederhana 

secara akurat, lancar, dan berterima untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang 

melibatkan tindak tutur: meminta, memberi, 

menolak jasa, meminta, memberi, menolak 

barang, mengakui, mengingkari fakta, dan 

meminta dan memberi pendapat. 

Teks 

transaksional 

Menolak barang  8/2 √   Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap 

ungkapan menolak barang  dengan 

benar. 

√  6 

7 7.1 Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) sederhana 

secara akurat, lancar, dan berterima untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang 

Teks 

transaksional 

Meminta 

Informasi 

8/2 √   Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap 

ungkapan meminta informasi 

dengan benar. 

√  7 
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Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 
No. 

Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

melibatkan tindak tutur: meminta, memberi, 

menolak jasa, meminta, memberi, menolak 

barang, mengakui, mengingkari fakta, dan 

meminta dan memberi pendapat. 

8 7.1 Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) sederhana 

secara akurat, lancar, dan berterima untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang 

melibatkan tindak tutur: meminta, memberi, 

menolak jasa, meminta, memberi, menolak 

barang, mengakui, mengingkari fakta, dan 

meminta dan memberi pendapat. 

Teks 

transaksional 

Menolak 

informasi 

8/2  √  Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap 

ungkapan menolak informasi 

dengan benar. 

√  8 

9 7.1. Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana secara akurat, lancar, dan 

berterima  untuk berinteraksi dengan 

lingkungan terdekat yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi, menolak jasa, 

meminta, memberi, menolak barang, dan 

meminta, memberi dan mengingkari 

informasi, meminta, memberi, dan menolak 

pendapat, dan menawarkan / menerima / 

menolak sesuatu. 

Teks 

Transaksional 

Meminta Pendapat 8/2 √   Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu mengidentifikasi 

ungkapan meminta pendapat 

dengan benar. 

√  9 

10 7.1.Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana secara akurat, lancar, dan 

berterima  untuk berinteraksi dengan 

lingkungan terdekat yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi, menolak jasa, 

meminta, memberi, menolak barang, dan 

Teks 

transaksional 

Memberi 

Pendapat 

8/2   √   Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap 

ungkapan memberi pendapat  

dengan benar. 

√  10 
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No. Kompetensi Dasar Lingkup Materi Materi 
Kls/ 

Smt 

Level 

Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 
No. 

Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

meminta, memberi dan mengingkari 

informasi, meminta, memberi, dan menolak 

pendapat, dan menawarkan / menerima / 

menolak sesuatu. 

11 7.1.Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana secara akurat, lancar, dan 

berterima  untuk berinteraksi dengan 

lingkungan terdekat yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi, menolak jasa, 

meminta, memberi, menolak barang, dan 

meminta, memberi dan mengingkari 

informasi, meminta, memberi, dan menolak 

pendapat, dan menawarkan / menerima / 

menolak sesuatu. 

Teks 

transaksional 

Menolak 

Pendapat 

8/2   √   Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap 

ungkapan menolak pendapat  

dengan benar. 

√  11 

12 9.1.  Mengungkapkan makna dalam  percakapan  

transaksional (to get things done) dan  

interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana dengan menggunakan ragam 

bahasa lisan secara akurat, lancar, dan 

berterima  untuk berinteraksi dengan 

lingkungan terdekat yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi, menolak jasa, 

meminta, memberi, menolak barang, 

meminta, memberi dan mengingkari 

informasi, meminta, memberi, dan menolak 

pendapat, dan menawarkan / menerima / 

menolak sesuatu. 

Teks 

transaksional 

Menawarkan 

sesuatu 

8/2 √     Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menentukan ungkapan 

menawarkan sesuatu dengan benar. 

√  12 

13 9.1.  Mengungkapkan makna dalam percakapan  

transaksional (to get things done) dan  

Teks 

transaksional 

Menolak sesuatu 8/2   √   Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 
√  13 
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Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 
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Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana dengan menggunakan ragam 

bahasa lisan secara akurat, lancar, dan 

berterima  untuk berinteraksi dengan 

lingkungan terdekat yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi, menolak jasa, 

meminta, memberi, menolak barang, 

meminta, memberi dan mengingkari 

informasi, meminta, memberi, dan menolak 

pendapat, dan menawarkan / menerima / 

menolak sesuatu  

dan pemahaman terhadap 

ungkapan menolak sesuatu 

dengan benar. 

14   9.2.  Mengungkapkan makna dalam percakapan  

transaksional (to get things done) dan  

interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana dengan menggunakan ragam 

bahasa lisan secara akurat, lancar, dan 

berterima  untuk berinteraksi dengan 

lingkungan terdekat yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi persetujuan, 

merespon pernyataan, memberi perhatian 

terhadap pembicara, mengawali, 

memperpanjang, dan menutup percakapan, 

serta mengawali, memperpanjang, dan 

menutup percakapan telepon 

Teks 

transaksional 

Meminta 

persetujuan 

8/2 

  

  

  

√     Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu mengidentifikasi ungkapan 

meminta persetujuan dengan 

benar. 

√  14 

15   9.2.  Mengungkapkan makna dalam percakapan  

transaksional (to get things done) dan  

interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana dengan menggunakan ragam 

bahasa lisan secara akurat, lancar, dan 

berterima  untuk berinteraksi dengan 

lingkungan terdekat yang melibatkan tindak 

Teks 

transaksional 

Memberi 

persetujuan 

8/2   √   Disajikan sebuah dialog, siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap 

ungkapan memberi persetujuan 

dengan benar. 

√  15 
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No. Kompetensi Dasar Lingkup Materi Materi 
Kls/ 

Smt 

Level 

Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 
No. 

Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

tutur: meminta, memberi persetujuan, 

merespon pernyataan, memberi perhatian 

terhadap pembicara, mengawali, 

memperpanjang, dan menutup percakapan, 

serta mengawali, memperpanjang, dan 

menutup percakapan telepon  

16 8.1Merespon makna yang terdapat dalam teks 

lisan fungsional pendek sederhana secara 

akurat, lancar, dan berterima  untuk 

berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-

hari 

Teks 

Transaksional  

Merespon 

pernyataan  

8/2 √     Disajikan sebuah dialog, siswa 

mampu mengidentifikasi ungkapan 

merespon pernyataan dengan 

unsur kebahasaan yang benar. 

√  16 

17 8.1 Merespon makna yang terdapat dalam teks 

lisan fungsional pendek sederhana secara 

akurat, lancar, dan berterima  untuk 

berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-

hari 

Teks 

Transaksional  

Merespon 

pernyataan  

8/2 √     Disajikan sebuah dialog, siswa 

mampu mengidentifikasi ungkapan 

merespon pernyataan dengan 

unsur kebahasaan yang benar. 

√  17 

18 9.2. Mengungkapkan makna dalam percakapan  

transaksional (to get things done) dan  

interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana dengan menggunakan ragam 

bahasa lisan secara akurat, lancar, dan 

berterima  untuk berinteraksi dengan 

lingkungan terdekat yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi persetujuan, 

merespon pernyataan, memberi perhatian 

terhadap pembicara, mengawali, 

memperpanjang, dan menutup percakapan, 

serta mengawali, memperpanjang, dan 

menutup percakapan telepon 

Teks 

transaksional 

Memberi perhatian 

terhadap 

pembicara 

8/2 √   Disajikan sebuah dialog, siswa 

mampu mengidentifikasi ungkapan 

memberi perhatian terhadap 

pembicara dengan unsur 

kebahasaan yang baik dan benar 

√  18 

19 9.2.Mengungkapkan makna dalam percakapan  

transaksional (to get things done) dan  

Teks 

transaksional 

Memberi 

perhatian terhadap 

8/2 √   Disajikan sebuah dialog, siswa 

mampu mengidentifikasi 
√  19 
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No. Kompetensi Dasar Lingkup Materi Materi 
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Smt 

Level 

Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 
No. 

Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana dengan menggunakan ragam 

bahasa lisan secara akurat, lancar, dan 

berterima  untuk berinteraksi dengan 

lingkungan terdekat yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi persetujuan, 

merespon pernyataan, memberi perhatian 

terhadap pembicara, mengawali, 

memperpanjang, dan menutup percakapan, 

serta mengawali, memperpanjang, dan 

menutup percakapan telepon 

pembicara ungkapan memberi perhatian 

terhadap pembicara dengan unsur 

kebahasaan yang baik dan benar 

20 9.2.Mengungkapkan makna dalam percakapan  

transaksional (to get things done) dan  

interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana dengan menggunakan ragam 

bahasa lisan secara akurat, lancar, dan 

berterima  untuk berinteraksi dengan 

lingkungan terdekat yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi persetujuan, 

merespon pernyataan, memberi perhatian 

terhadap pembicara, mengawali, 

memperpanjang, dan menutup percakapan, 

serta mengawali, memperpanjang, dan 

menutup percakapan telepon 

Teks 

transaksional 

Mengawali, 

memperpanjang, 

dan menutup 

percakapan 

8/2 √   Disajikan sebuah dialog, siswa 

mampu mengidentifikasi 

ungkapan mengawali, 

memperpanjang, dan menutup 

percakapan  

√  20 

21 9.2.Mengungkapkan makna dalam percakapan  

transaksional (to get things done) dan  

interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana dengan menggunakan ragam 

bahasa lisan secara akurat, lancar, dan 

berterima  untuk berinteraksi dengan 

lingkungan terdekat yang melibatkan tindak 

tutur: meminta, memberi persetujuan, 

merespon pernyataan, memberi perhatian 

terhadap pembicara, mengawali, 

Teks 

transaksional 

Mengawali, 

memperpanjang, 

dan menutup 

percakapan 

8/2 √   Disajikan sebuah dialog, siswa 

mampu mengidentifikasi 

ungkapan mengawali, 

memperpanjang, dan menutup 

percakapan 

√  21 
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Bentuk 

Soal 
No. 

Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

memperpanjang, dan menutup percakapan, 

serta mengawali, memperpanjang, dan 

menutup percakapan telepon 

22 7.2.Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana secara akurat, lancar, dan berterima  

untuk berinteraksi dengan lingkungan 

vterdekat yang melibatkan tindak tutur: 

meminta, memberi persetujuan, merespon 

pernyataan, memberi perhatian terhadap 

pembicara, mengawali, memperpanjang, dan 

menutup percakapan, dan  mengawali, 

memperpanjang, dan menutup percakapan 

telepon 

Teks 

transaksional 

Memperpanjang 

percakapan 

telepon 

8/2 √   Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu mengidentifikasi 

ungkapan ungkapan mengawali 

percakapan telepon dengan benar. 

√  22 

23 7.2.  Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana secara akurat, lancar, dan berterima  

untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat 

yang melibatkan tindak tutur: meminta, 

memberi persetujuan, merespon pernyataan, 

memberi perhatian terhadap pembicara, 

mengawali, memperpanjang, dan menutup 

percakapan, dan  mengawali, memperpanjang, 

dan menutup percakapan telepon 

Teks 

transaksional 

Memperpanjang 

percakapan 

telepon 

8/2  √  Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap 

ungkapan memperpanjang 

percakapan telepon dengan benar. 

√  23 

24 11.2 Merespon makna dalam teks tulis fungsional 

pendek sederhana secara akurat, lancar dan 

berterima yang berkaitan dengan lingkungan 

sekitar 

Teks tulis 

fungsional pendek 

Undangan 8/2 √   Disajikan teks fungsional pendek 

bentuk invitation mengenai 

kegiatan di sekolah, siswa dapat 

menentukan jawaban yang tepat 

atas pertanyaan tentang informasi 

tertentu dari teks tersebut dengan 

benar. 

√  24 

25 11.2 Merespon makna dalam teks tulis fungsional Teks tulis Undangan 8/2  √  Disajikan teks fungsional pendek √  25 
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No. 
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pendek sederhana secara akurat, lancar dan 

berterima yang berkaitan dengan lingkungan 

sekitar 

fungsional pendek bentuk invitation mengenai 

kegiatan di sekolah, siswa dapat 

menentukan jawaban yang tepat 

atas pertanyaan tentang informasi 

rinci dari teks tersebut 

26 12.1 Mengungkapkan makna dalam bentuk teks 

tulis fungsional pendek sederhana dengan 

menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, 

lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar 

 

Teks tulis 

fungsional pendek 

Undangan 8/2  √  Disajikan teks fungsional pendek 

bentuk invitation mengenai 

kegiatan di sekolah, Siswa mampu 

mengklasifikasi, 

membandingkan, atau menerapkan 

pengetahuan dan pemahaman 

dalam unsur kebahasaan teks 

fungsional dengan makna 

kata/persamaan kata (sinonim) 

dengan benar 

 

√  26 

27 11.2 Merespon makna dalam teks tulis fungsional 

pendek sederhana secara akurat, lancar dan 

berterima yang berkaitan dengan lingkungan 

sekitar 

Teks tulis 

fungsional pendek 

Pengumuman 8/2 √   Disajikan teks fungsional pendek 

announcement, siswa dapat 

menentukan jawaban yang tepat 

atas pertanyaan tentang informasi 

tertentu dari teks tersebut 

√  27 

28 11.2 Merespon makna dalam teks tulis fungsional 

pendek sederhana secara akurat, lancar dan 

berterima yang berkaitan dengan lingkungan 

sekitar 

Teks tulis 

fungsional pendek 

Pengumuman 8/2  √  Disajikan teks fungsional pendek 

announcement, siswa dapat 

menentukan jawaban yang tepat 

atas pertanyaan tentang informasi 

rinci dari teks tersebut 

√  28 

29 11.2 Merespon makna dalam teks tulis fungsional 

pendek sederhana secara akurat, lancar dan 

berterima yang berkaitan dengan lingkungan 

sekitar 

Teks tulis 

fungsional pendek 

Pengumuman 8/2  √  Disajikan teks fungsional pendek 

announcement, siswa dapat 

menentukan jawaban yang tepat 

atas pertanyaan tentang informasi 

rinci dari teks tersebut 

√  29 

30 11.2 Merespon makna dalam teks tulis   fungsional 

pendek sederhana secara akurat, lancar dan 

berterima yang berkaitan dengan lingkungan 

Teks fungsional Pesan singkat 8/2 √   Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu mengidentifikasi teks pada 

aspek informasi tertentu dengan 

√  30 
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sekitar. benar. 

31 11.2 Merespon makna dalam teks tulis   fungsional 

pendek sederhana secara akurat, lancar dan 

berterima yang berkaitan dengan lingkungan 

sekitar. 

Teks fungsional Pesan singkat 8/2  √  Disajikan sebuah teks, siswa  

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap teks pada 

aspek gambaran umum dengan 

benar. 

√  31 

32 11.2 Merespon makna dalam teks tulis   fungsional 

pendek sederhana secara akurat, lancar dan 

berterima yang berkaitan dengan lingkungan 

sekitar. 

Teks fungsional Pesan singkat 8/2  √  Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap teks pada 

aspek rujukan kata dengan benar. 

√  32 

33 11.3Merespon makna dan langkah retorika dalam 

esei pendek sederhana secara akurat, lancar 

dan berterima  yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar dalam teks berbentuk 

recount  dan narrative 

Teks esai Narrative 8/2 √   Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu mengidentifikasi teks esai 

pada aspek gambaran umum 

dengan benar. 

√  33 

34 11.3Merespon makna dan langkah retorika dalam 

esei pendek sederhana secara akurat, lancar 

dan berterima  yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar dalam teks berbentuk 

recount  dan narrative 

Teks esai Narrative 8/2  √  Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap teks 

pada aspek pikiran utama paragraf 

dengan benar. 

√  34 

35 11.3Merespon makna dan langkah retorika dalam 

esei pendek sederhana secara akurat, lancar 

dan berterima  yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar dalam teks berbentuk 

recount  dan narrative 

Teks esai Narrative 8/2  √  Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap teks 

pada aspek informasi tertentu 

dengan benar. 

√  35 

36 11.3Merespon makna dan langkah retorika dalam 

esei pendek sederhana secara akurat, lancar 

dan berterima  yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar dalam teks berbentuk 

recount  dan narrative 

Teks esai Narrative 8/2  √  Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap teks 

pada aspek tujuan komunikatif 

dengan benar. 

√  36 

37 11.3Merespon makna dan langkah retorika dalam 

esei pendek sederhana secara akurat, lancar 

dan berterima  yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar dalam teks berbentuk 

Teks esai Recount 8/2 √   Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu mengidentifikasi teks esai 

pada aspek informasi rinci dengan 

benar. 

√  37 
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recount  dan narrative 

38 11.3Merespon makna dan langkah retorika dalam 

esei pendek sederhana secara akurat, lancar 

dan berterima  yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar dalam teks berbentuk 

recount  dan narrative 

Teks esai Recount 8/2  √  Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap teks 

pada aspek informasi tertentu 

dengan benar. 

√  38 

39 11.3Merespon makna dan langkah retorika dalam 

esei pendek sederhana secara akurat, lancar 

dan berterima  yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar dalam teks berbentuk 

recount  dan narrative 

Teks esai Recount 8/2  √  Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap teks 

pada aspek tujuan komunikatif 

dengan benar. 

√  39 

40 11.3Merespon makna dan langkah retorika dalam 

esei pendek sederhana secara akurat, lancar 

dan berterima  yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar dalam teks berbentuk 

recount  dan narrative 

Teks esai Recount 8/2  √  Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu menerapkan pengetahuan 

dan pemahaman terhadap teks 

pada aspek persamaan kata dengan 

benar. 

√  40 

41 7.1Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) sederhana 

secara akurat, lancar, dan berterima untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang 

melibatkan tindak tutur: meminta, memberi, 

menolak jasa, meminta, memberi, menolak 

barang, mengakui, mengingkari fakta, dan 

meminta dan memberi pendapat. 

Teks 

transaksional 

Menolak barang 8/2  √  Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menganalisis dan 

menyimpulkan ungkapan meminta 

pendapat dengan benar. 

 √ 41 

42 7.1. Merespon makna yang terdapat dalam 

percakapan transaksional (to get things done) 

dan  interpersonal (bersosialisasi) pendek 

sederhana secara akurat, lancar, dan berterima  

untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat 

yang melibatkan tindak tutur: meminta, 

memberi, menolak jasa, meminta, memberi, 

menolak barang, dan meminta, memberi dan 

Teks 

transaksional 

Meminta 

Pendapat 

8/2   √   Disajikan sebuah dialog, Siswa 

mampu menganalisis dan 

menyimpulkan ungkapan meminta 

pendapat dengan benar. 

 √ 42 
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mengingkari informasi, meminta, memberi, 

dan menolak pendapat, dan menawarkan / 

menerima / menolak sesuatu. 

43 12.1 Mengungkapkan makna dalam bentuk teks 

tulis fungsional pendek sederhana dengan 

menggunakan ragam bahasa tulis secara 

akurat, lancar dan berterima untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar 

 

Teks tulis 

fungsional pendek 

Pengumuman 8/2  √  Disajikan teks fungsional pendek 

announcement di lingkungan 

sekolah, siswa dapat menganalisis 

dan menyimpulan dengan tepat 

atas pertanyaan tentang informasi 

rinci dari teks tersebut 

 √ 43 

44 12.2 Mengungkapkan makna dan langkah retorika 

dalam esei pendek sederhana dengan 

menggunakan ragam bahasa tulis secara 

akurat, lancar dan berterima  untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar 

berbentuk recount dan narrative 

Teks esai Narrative 8/2   √ Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu menganalisis dan 

menyimpulkan teks esai pada 

aspek pesan moral dengan benar. 

 

 

 √ 44 

45 12.2Mengungkapkan makna dan langkah retorika 

dalam esei pendek sederhana dengan 

menggunakan ragam bahasa tulis secara 

akurat, lancar dan berterima  untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar 

berbentuk recount dan narrative 

Teks esai Recount 8/2   √ Disajikan sebuah teks, siswa 

mampu menganalisis dan 

menyimpulkan teks esai pada 

aspek informasi tersirat dengan 

benar. 

 √ 45 

 

Keterangan: 

L1 : Pengetahuan/Pemahaman 

L2 : Aplikasi 

L3 : Penalaran 

PG : Pilihan Ganda 

UR : Uraian 


