
 KISI – KISI SOAL UJIAN SEKOLAH 

Mata Pelajaran  : BAHASA INGGRIS 

No. 

STANDAR 
KOMPETENSI/ 
KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR / KRITERIA 
KERJA 

INDIKATOR SOAL 

TINGKAT 
KESULITAN 

ASPEK 
NO 

SOAL 
MD SD SK C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Berkomunikasi dengan 

bahasa inggris setara 
level novice, 
elementary dan 
intermediate 

Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 
permohonan /pemberian saran 

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi permohonan 
/pemberian saran 

V   V       

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 
pelayanan tamu/percakapan di 
telepon/percakapan pribadi  

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi pelayanan 
tamu/percakapan di 
telepon/percakapan pribadi  

V   V       

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang terkait 
dengan kejadian masa 
lampau/kejadian yang sedang 
berlangsung 

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang terkait dengan 
kejadian masa lampau/kejadian 
yang sedang berlangsung 

          

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 
undangan/pesan singkat 

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi undangan/pesan 
singkat 

V   V       

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 
perijinan/pemberitahuan 

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi 
perijinan/pemberitahuan 

V   V       

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 
keluhan/meminta/member 
bantuan  

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi 
keluhan/meminta/member bantuan  

V   V       

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 
perintah/permohonan/saran  

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi 
perintah/permohonan/saran  

V   V       

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 
rencana/janji yang akan datang 

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi rencana/janji 
yang akan datang 

V   V       

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 

 V   V      
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pengandaian/pilihan tindakan  dialog yang berisi 

pengandaian/pilihan tindakan  
  Menentukan ungkapan untuk 

melengkapi dialog yang berisi 
penyampaian rasa 
simpati/persetujuan  

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi penyampaian 
rasa simpati/persetujuan  

V   V       

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 
pemberian arah/lokasi suatu 
benda/tempat/posisi seseorang  

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi pemberian 
arah/lokasi suatu 
benda/tempat/posisi seseorang  

 V   V      

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 
uraian tentang kegiatan 
rutin/kegiatan masa lampau  

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi uraian tentang 
kegiatan rutin/kegiatan masa 
lampau  

 V   V      

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 
pemesanan suatu barang/jasa 

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi pemesanan 
suatu barang/jasa 

 V   V      

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang berisi 
uraian tentang suatu 
kemungkinan/pendapat 

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang berisi uraian tentang 
suatu kemungkinan/pendapat 

 V   V      

  Menentukan ungkapan untuk 
melengkapi dialog yang terkait 
dengan kegiatan yang sedang 
berlangsung/suatu rencana   

Siswa dapat menentukan 
ungkapan untuk melengkapi 
dialog yang terkait dengan 
kegiatan yang sedang 
berlangsung/suatu rencana   

          

  Menentukan kata / frasa yang 
salah yang terdapat dalam 
kalimat yang menyatakan 
perbandingan benda/orang  

Siswa dapat menentukan kata / 
frasa yang salah yang terdapat 
dalam kalimat yang menyatakan 
perbandingan benda/orang  

  V    V    

  Menentukan kata / frasa yang 
salah yang terdapat dalam 
kalimat yang menyatakan 
deskripsi benda/tempat 

Siswa dapat menentukan kata / 
frasa yang salah yang terdapat 
dalam kalimat yang menyatakan 
deskripsi benda/tempat 

  V     V   

  Menentukan kata / frasa yang 
salah yang terdapat dalam 
ungkapan yang berhubungan 
dengan 

Siswa dapat menentukan kata / 
frasa yang salah yang terdapat 
dalam ungkapan yang 
berhubungan dengan 

  V   V     
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penawaran/persuasi/permohonan penawaran/persuasi/permohonan 

  Menentukan kata / frasa yang 
salah yang terdapat dalam 
kalimat yang menyatakan 
deskripsi fisik seseorang 
(physical appearance)/benda 

Siswa dapat menentukan kata / 
frasa yang salah yang terdapat 
dalam kalimat yang menyatakan 
deskripsi fisik seseorang (physical 
appearance)/benda 

  V   V     

  Menentukan kata / frasa yang 
salah yang terdapat dalam 
kalimat yang menyatakan 
pengandaian/membuat pilihan 

Siswa dapat menentukan kata / 
frasa yang salah yang terdapat 
dalam kalimat yang menyatakan 
pengandaian/membuat pilihan 

  V      V  

  Menentukan kata / frasa yang 
salah yang terdapat dalam 
kalimat yang menyatakan 
perasaan suka/simpati 

Siswa dapat menentukan kata / 
frasa yang salah yang terdapat 
dalam kalimat yang menyatakan 
perasaan suka/simpati 

  V   V     

  Menentukan pikiran utama 
paragraph/gambaran 
umum/informasi 
tertentu/informasi rinci,tersurat 
dan atau tersirat/rujukan kata 
atau makna kata/frasa dalam 
surat bisnis/memo/pesan/e-mail 

Siswa dapat menentukan pikiran 
utama paragraph/gambaran 
umum/informasi 
tertentu/informasi rinci,tersurat 
dan atau tersirat/rujukan kata atau 
makna kata/frasa dalam surat 
bisnis/memo/pesan/e-mail 

 V   V      

  Menentukan pikiran utama 
paragraph/gambaran 
umum/informasi 
tertentu/informasi rinci, tersurat 
dan atau tersirat/rujukan kata 
atau makna kata/frasa dalam 
sebuah 
table/diagram/jadwal/grafik  

Siswa dapat menentukan pikiran 
utama paragraph/gambaran 
umum/informasi 
tertentu/informasi rinci, tersurat 
dan atau tersirat/rujukan kata atau 
makna kata/frasa dalam sebuah 
table/diagram/jadwal/grafik  

 V   V      

  Menentukan pikiran utama 
paragraph/gambaran 
umum/informasi 
tertentu/informasi rinci, tersurat 
dan atau tersirat/rujukan kata 
atau makna kata/frasa dalam teks 
berbentuk recount 

Siswa dapat menentukan pikiran 
utama paragraph/gambaran 
umum/informasi 
tertentu/informasi rinci, tersurat 
dan atau tersirat/rujukan kata atau 
makna kata/frasa dalam teks 
berbentuk recount 

 V   V      

  Menentukan pikiran utama 
paragraph/gambaran 
umum/informasi 
tertentu/informasi rinci, tersurat 
dan atau tersirat/rujukan kata 

Siswa dapat menentukan pikiran 
utama paragraph/gambaran 
umum/informasi 
tertentu/informasi rinci, tersurat 
dan atau tersirat/rujukan kata atau 

 V   V      
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atau makna kata/frasa dalam 
sebuah teks procedure dalam 
bentuk a.l. 
manual/resep/petunjuk/instruksi 

makna kata/frasa dalam sebuah 
teks procedure dalam bentuk a.l. 
manual/resep/petunjuk/instruksi 

  Menentukan pikiran utama 
paragraph/gambaran 
umum/informasi 
tertentu/informasi rinci,tersurat 
dan atau tersirat/rujukan kata 
atau makna kata/frasa dalam teks 
advertisement tentang sebuah 
benda/tempat/jasa. 

Siswa dapat menentukan pikiran 
utama paragraph/gambaran 
umum/informasi 
tertentu/informasi rinci,tersurat 
dan atau tersirat/rujukan kata atau 
makna kata/frasa dalam teks 
advertisement tentang sebuah 
benda/tempat/jasa. 

 V   V      

Keterangan :  
MD : Mudah   (30%) 
SD : Sedang   (50%) 
SK : Sukar   (20%) 

C1 : Mengingat Kembali (25%) 
C2 : Memahami   (50%) 
C3 : Aplikasi  (10%) 

C4 : Analisis  (5%) 
C5 : Sintetis   (5%) 
C6 : Evaluasi   (5%) 

 
Ciamis,  

 Guru Mata Pelajaran, 
  
  
  
  

      


