
BIDANG  SMK 
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA 2012 

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 
Jenis Sekolah    : SMK          Alokasi Waktu :  120 menit  
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris               Jumlah soal  :   60   
Kurikulum         : KTSP                                            Penulis  :   Tim Bahasa Inggris 

 

No  
Standar Kompetensi 

Lulusan 
Kompetensi Dasar 

Bahan 
Kls/Smtr 

Materi Indikator 
Bentuk 
Tes   

No 
Soal 

1 Listening  
Memahami makna 
dalam wacana lisan 
interpersonal, 
transaksional dan teks 
fungsional pendek 
berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari, 
pekerjaan dan 
keprofesian 

1.2 Mendeskripsik
an benda-
benda, orang, 
ciri-ciri, 
waktu, hari, 
bulan, dan 
tahun 

 

X/1 PICTURES 
Describing 
things/people 
(location) 

Disajikan sebuah gambar tentang 
lokasi suatu benda/posisi 
seseorang dan diperdengarkan 
empat pernyataan yang 
mendeskripsikan gambar 
tersebut, siswa dapat 
menentukan satu pernyataan 
yang tepat sesuai dengan 
gambar. 

PG 1 

2  1.3 Mendeskripsik
an benda-
benda, orang, 
ciri-ciri, 
waktu, hari, 
bulan, dan 
tahun 

X/1 Describing people 
(physical 
appearance) 

Disajikan sebuah gambar tentang 
penampilan seseorang (ciri-ciri 
fisik) dan diperdengarkan empat 
pernyataan yang mendeskripsikan 
gambar tersebut, siswa dapat 
menentukan satu pernyataan 
yang tepat sesuai dengan 
gambar. 
 

PG 2 
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3  1.4 Menjelaskan 
secara 
sederhana 
kegiatan yang 
sedang terjadi 

 

X/2 
 
 
 
 
 

 

On-going events 
(outdoor/indoor 
activity) 
 

Disajikan sebuah gambar tentang 
kegiatan/peristiwa yang sedang 
berlangsung di luar/dalam 
ruangan/gedung (outdoor/indoor) 
dan diperdengarkan empat 
pernyataan yang mendeskripsikan 
gambar tersebut, siswa dapat 
menentukan satu pernyataan 
yang tepat sesuai dengan 
gambar. 

PG 3 

4     1.8  Menuliskan 

undangan 

sederhana 

X/2 QUESTIONS-
RESPONSES 
Invitation 

Diperdengarkan sebuah 
pertanyaan dengan tiga pilihan 
jawaban, siswa dapat 
menentukan satu respon yang 
tepat terhadap ungkapan tentang 
undangan. 

PG 4 

5  1.5 Memahami 
kata-kata dan 
istilah asing 
serta kalimat 
sederhana 
berdasarkan 
rumus 

X/2 Asking for/giving 
direction and 
location 

Diperdengarkan sebuah 
pertanyaan dengan tiga pilihan 
jawaban, siswa dapat 
menentukan satu respon yang 
tepat terhadap ungkapan tentang 
arah atau lokasi suatu 
tempat/keberadaan seseorang. 
 

PG 5 

6  1.4Menghasilk
an tuturan 
sederhana 
yang cukup 
untuk fungsi-
fungsi dasar 

 

X/1 Expressing request Diperdengarkan sebuah 
pertanyaan dengan tiga pilihan 
jawaban, siswa dapat 
menentukan satu respon yang 
tepat terhadap ungkapan tentang 
permohonan/permintaan. 

PG 6 
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7  2.6 Memahami 
instruksi-instruksi 
sederhana 
 

XI/2 Suggestion Diperdengarkan sebuah 
pertanyaan dengan tiga pilihan 
jawaban, siswa dapat 
menentukan satu respon yang 
tepat terhadap ungkapan tentang 
pemberian saran/pendapat. 
 
 

PG 7 

8  1.4 Menghasilkan 
tuturan 
sederhana yang 
cukup untuk 
fungsi-fungsi 
dasar 

 

X/1 SHORT 
CONVERSATIONS 
Asking for and 
Giving Permission 

Diperdengarkan sebuah 
percakapan singkat yang 
mengungkapkan 
permohonan/pemberian ijin dan 
disajikan sebuah pertanyaan 
dengan empat pilihan jawaban, 
siswa dapat menentukan satu 
jawaban yang tepat berkaitan 
dengan informasi rinci tersurat 
dalam percakapan. 
 
 

PG 8 

9  2.1 Memahami 
percakapan 
sederhana sehari-
hari baik dalam 
konteks 
profesional 
maupun pribadi 
dengan orang 
bukan penutur 
asli 

XI/1 Daily Activities Diperdengarkan sebuah 
percakapan singkat yang 
mengungkapkan kegiatan sehari-
hari dan disajikan sebuah 
pertanyaan dengan empat pilihan 
jawaban, siswa dapat 
menentukan satu jawaban yang 
tepat berkaitan dengan gambaran 
umum dalam percakapan. 
 
 

PG 9 
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10  2.1 Memahami 
percakapan 
sederhana sehari-
hari baik dalam 
konteks 
profesional 
maupun pribadi 
dengan orang 
bukan penutur 
asli 

XI/1 Making and Taking 
Reservations 

Diperdengarkan sebuah 
percakapan singkat yang 
mengungkapkan pemesanan 
sesuatu dan disajikan sebuah 
pertanyaan dengan empat pilihan 
jawaban, siswa dapat 
menentukan satu jawaban yang 
tepat berkaitan dengan informasi 
rinci tersurat dalam percakapan. 

PG 10 

11  2.5. Mengungkap 

kan berbagai 

macam 

maksud hati.  

 

XI/1 Expressing opinions Diperdengarkan sebuah 
percakapan singkat yang 
mengungkapkan pendapat 
terhadap suatu hal dan disajikan 
sebuah pertanyaan dengan empat 
pilihan jawaban, siswa dapat 
menentukan satu jawaban yang 
tepat berkaitan dengan informasi 
tersirat dalam percakapan. 

PG 11 

12  3.1 Memahami 
monolog yang 
muncul pada 
situasi kerja 
tertentu 
 

XII/1 SHORT TALKS 
Announcement 
 

Diperdengarkan sebuah 
pengumuman (± 50-70 kata), 
dan disajikan sebuah pertanyaan 
dengan empat pilihan jawaban, 
siswa dapat menentukan satu 
jawaban yang tepat berkaitan 
dengan: 

- gambaran umum dalam 
pengumuman tersebut 

- informasi tertentu dalam 
pengumuman tersebut 
 

PG 12,13 
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13  3.4. Memahami 
manual 
penggunaan 
peralatan 

XII/2 Describing process Diperdengarkan sebuah instruksi 
singkat tentang prosedur 
pengoperasian sebuah alat di 
kantor/industri atau peraturan 
tinggal/berkunjung di suatu 
tempat (± 50-70 kata), dan 
disajikan sebuah pertanyaan 
dengan empat pilihan jawaban, 
siswa dapat menentukan satu 
jawaban yang tepat berkaitan 
dengan: 

- informasi tersirat dalam 
instruksi tersebut 
 

- informasi rinci tersurat dalam 
instruksi tersebut 

 

PG 14,15 

14 Reading 
Memahami makna 
dalam wacana tulis  
interpersonal,  
transaksional dan teks  
fungsional pendek yang  
 berkaitan dengan  
kehidupan sehari-hari,  
pekerjaan dan  
keprofesian 
 
 
 
 

1.7. Memahami 
kata-kata dan 
istilah asing 
serta kalimat 
sederhana 
berdasarkan 
rumus 

X / 2 INCOMPLETE 
DIALOG 
Expressing 
Possibilities (modal 
auxiliary) 

Disajikan sebuah percakapan 
rumpang yang mengungkapkan 
kemungkinan, siswa dapat 
melengkapinya dengan memilih 
kalimat/frase yang sesuai dengan 
konteks. 
 

 16 
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15  2.1 Memahami 
percakapan 
sederhana 
sehari-hari 
baik dalam 
konteks 
professional 
maupun 
pribadi 
dengan orang 
bukan 
penutur asli 

 

XI / 1 Talking about 
Hobbies and 
Interests (Gerund) 
 

Disajikan sebuah percakapan 
rumpang yang mengungkapkan 
hobi/minat, siswa dapat 
melengkapinya dengan memilih 
kalimat/frase yang sesuai dengan 
konteks.  

 17 

16  2.6 Memahmi 
isntruksi-
instruksi 
sederhana 

XI / 2 Asking for and 
Giving 
Suggestion/Advice 

Disajikan sebuah pecakapan 

rumpang yang mengungkapkan 

pemberian saran, disertai empat 

pilihan jawaban, siswa dapat 

memilih ungkapan/frase yang 

sesuai dengan konteks. 

 

 

 18 

17  2.2  Mencatat 
pesan-pesan 
sederhana 
baik dalam 
interaksi 
langsung 
maupun 
melalui alat 

 

XI / 1 Handling 
Guests/Telephone 

Disajikan sebuah percakapan 
yang mengungkapkan 
penanganan tamu atau telepon, 
disertai empat pilihan jawaban, 
siswa dapat memilih kalimat/frase 
yang sesuai dengan konteks. 
 

 19 
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18  2.3 Merincintugas 
pekerjaan dan 
latar belakang 
pendidikan 
yang 
dimilikinya 
secara lisan 
dan tulisan 

XI / 1 Talking about Past 
Events (Passive 
Voice) 

Disajikan sebuah percakapan 
rumpang yang mengungkapkan 
kegiatan di masa lampau, disertai 
empat pilihan jawaban, siswa 
dapat memilih kalimat/frase yang 
sesuai dengan konteks. 
 

 20 

19  3.2. Memahami 
percakapan 
terbatas 
dengan 
penutur asli 

XII / 1 Asking for and 

Giving Invitation 

Disajikan sebuah percakapan 

rumpang yang mengungkapkan  

undangan, disertai empat pilihan 

jawaban, siswa dapat memilih 

kalimat/frase yang sesuai dengan 

konteks. 

 21 

20  1.4 Menghasilkan 
tuturan 
sederhana 
yang cukup 
untuk fungsi-
fungsi dasar 

X / 1 Asking for and 
Giving Permission 

Disajikan sebuah percakapan 

rumpang yang mengungkapkan 

permohonan/pemberian ijin, 

disertai empat pilihan jawaban, 

siswa dapat memilih kalimat/frase 

yang seusai dengan konteks. 

 

 22 

21  3.2. Memahami 
percakapan 
terbatas 
dengan 
penutur asli 

XII / 1 Expressing 
Complaint 

Disajikan sebuah percakapan 

rumpang yang mengungkapkan 

keluhan, disertai empat pilihan 

jawaban, siswa dapat memilih 

kalimat/frase yang seusai dengan 

konteks. 

 

 23 
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22  1.4. Menghasilkan 
tuturan 
sederhana 
yang cukup 
untuk fungsi-
fungsi dasar 

X / 1 Expressing 
Commands/Requests 

Disajikan sebuah percakapan 

rumpang yang mengungkapkan 

perintah/permohonan, disertai 

empat pilihan jawaban, siswa 

dapat memilih kalimat/frase yang 

seusai dengan konteks. 

 

 24 

23  2.4. Menceritakan 
pekerjaan di 
masa lalu dan 
rencana kerja 
yang akan 
datang 

XI/ 1 Talking about Future 

Plans and Activities 

(be going to/will) 

Disajikan sebuah percakapan 
rumpang yang mengungkapkan 
suatu rencana, disertai empat 
pilihan jawaban,  siswa dapat 
memilih  satu kalimat/frase yang 
sesuai dengan konteks. 
 

 25 

24  2.3. Merinci tugas 
pekerjaan 
dan latar 
belakang 
pendidikan 
yang 
dimilikinya 
secara lisan 
dan tulisan 

XI / 1 Expressing 
Conditional Situation 
(past unreal) 

Disajikan sebuah percakapan 

rumpang yang mengungkapkan 

pengandaian pada masa 

sekarang/lampau, disertai empat 

pilihan jawaban, siswa dapat 

memilih kalimat/frase yang seusai 

dengan konteks. 

 

 26 

25  2.5  Mengungkap-
kan berbagai 
macam 
maksud hati 

XI /2 Agreeing or 
Disagreeing 

Disajikan sebuah percakapan 
rumpang yang mengungkapkan 
persetujuan/ketidaksetujuan, 
disertai empat pilihan jawaban, 
siswa dapat melengkapinya 
dengan memilih kalimat/frase 
yang sesuai dengan konteks. 

 27 
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26  1.7 Memahami 
kata-kata dan 
istilah asing 
serta kalimat 
sederhana 
berdasarkan 
rumus 

X / 2 Asking for and 
Giving 
Directions/Locations 

Disajikan sebuah percakapan 
rumpang yang mengungkapkan 
permohonan/pemberian 
arah/lokasi sebuah 
tempat/gedung, disertai empat 
pilihan jawaban, siswa dapat 
melengkapinya dengan memilih 
kalimat/frase yang sesuai dengan 
konteks. 

 28 

27  2.1 Memahami 
percakapan 
sederhana 
sehari-hari 
baik dalam 
konteks 
professional 
maupun 
dengan orang 
bukan 
penutur asli 

XI/ 1 Daily Activities 

(Simple Present) 

Disajikan percakapan rumpang 

yang mengungkapkan kegiatan 

sehari-hari, disertai empat pilihan 

jawaban, siswa dpt meleng-

kapinya dgn memilih kalimat / 

frase  yg sesuai dgn konteks. 

 29 

28  2.1 Memahami 
percakapan 
sederhana 
sehari-hari 
baik dalam 
konteks 
professional 
maupun 
dengan orang 
bukan 
penutur asli 

XI / 1 Making and Taking 
Reservations 

Disajikan sebuah percakapan 
rumpang yang mengungkapkan 
pemesanan sesuatu, disertai 
pilihan jawaban, siswa dapat 
memilih kalimat/frase yang sesuai 
dengan konteks. 

 30 
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29  1.3. 
Mendeskripsi
kan benda-
benda, 
orang, cirri-
ciri, waktu, 
hari, bulan, 
dan tahun 

X / 1 ERROR 

RECOGNITION 

Expressing Feeling 
(Active/Passive 
Participle Forms) 

Disajikan sebuah percakapan 
pendek yang mengungkapkan 
perasaan dengan empat bagian 
kata/frase yang digarisbawahi, 
siswa dapat menentukan satu 
kata/frasa yang salah dalam 
ungkapan yang berhubungan 
dengan perasaan (active/passive 
pariticipial form of verbs). 
 

 31 

30  1.4. Menghasilkan 
tuturan 
sederhana 
yang cukup 
untuk fungsi-
fungsi dasar 

XII / 1 Expressing Offers 
(Modal Auxiliary) 

Disajikan sebuah percakapan 
pendek yang mengungkapkan 
suatu penawaran dengan empat 
bagian kata/frase yang digaris-
bawahi, siswa dapat menentukan 
satu kata/frasa yang salah dalam 
ungkapan yang berhubungan 
dengan penawaran (modal 
auxiliary). 
 

 32 

31  1.6. Memahami 
memo dan 
menu 
sederhana, 
jadwal 
perjalanan 
kendaraan 
umum, dan 
rambu-rambu 
lalu lintas 

 

X / 2 Comparing Things 

(Degrees of 

Comparison) 

Disajikan sebuah monolog singkat 
yang mengungkapkan 
perbandingan benda dengan 
empat bagian kata/frase yang 
digarisbawahi, siswa dapat 
menentukan satu kata/frasa yang 
salah, dalam ungkapan yang 
berhubungan dengan 
perbandingan benda/orang 
(degrees of comparison). 
 

 33 
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32  1.3. 
Mendeskripsi
kan benda-
benda, 
orang, ciri-
ciri, waktu, 
hari, bulan, 
dan tahun 

 

X / 1 Describing People 
(Physical 
Description) 

Disajikan sebuah monolog singkat 
yang mengungkapkan deskripsi 
fisik seseorang dengan empat 
bagian kata/frase yang 
digarisbawahi, siswa dapat 
menentukan satu kata/frasa yang 
salah dalam ungkapan yang 
berhubungan dengan deskripsi 
fisik seseorang (expressions of 
physical description). 
 

 34 

33  1.3. 
Mendeskripsi
kan benda-
benda, 
orang, ciri-
ciri, waktu, 
hari, bulan, 
dan tahun 

 

X / 1 Describing 

Things/Places 

(Relative Pronoun)  

 

Disajikan sebuah monolog singkat 
yang mengungkapkan deskripsi 
benda/tempat dengan empat 
bagian kata/frase yang 
digarisbawahi, siswa dapat 
menentukan satu kata/frasa yang 
salah dalam ungkapan yang 
berhubungan dengan deskripsi 
benda/tempat (relative pronoun). 

 35 

34  2.3.  Merinci 
tugas 
pekerjaan  
dan latar 
belakang 
pendidikan 
yang 
dimilikinya 
secara lisan 
dan tulisan 

 

XI / 1 READING 
COMPREHENSION 
Describing people 
(Job experience) 

Disajikan sebuah teks yang 
mengungkapkan pengalaman 
kerja seseorang (± 40-50 kata, 3-
4 paragraf), yang diikuti 3 soal 
dengan 4 pilihan jawaban, siswa 
dapat menentukan: 

- pikiran utama paragraf 
dalam teks 

- informasi rinci dalam teks 
- rujukan sebuah kata/frase 

dalam bacaan 

 36,37,
38 
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35  3.5. Memahami 
surat-surat 
bisnis 
sederhana 

XII / 2 Business letters 
(memo/fax/email)  

Disajikan sebuah surat bisnis 
sederhana (± 40-50 kata, 3-4 
paragraf), yang diikuti 3 soal 
dengan 4 pilihan jawaban, siswa 
dapat menentukan: 
 

- gambaran umum dalam 
surat bisnis tersebut 
 

- informasi tersirat dalam 
surat bisnis tersebut 
 

- sinonim sebuah kata/frase 
dalam surat bisnis 
tersebut 

 
 

 39,40,
41 

36  2.7. Membuat 
pesan-pesan 
pendek, 
petunjuk dan 
daftar 
dengan 
pilihan kata, 
ejaan dan 
tata tulis 
yang 
berterima 

XI / 2 Facts and Figures Disajikan sebuah jadwal/daftar 
suatu kegiatan atau perjalanan  
bisnis, yang diikuti 3 soal dengan 
4 pilihan jawaban, siswa dapat 
menentukan: 
 

- informasi tersirat dalam 
jadwal/daftar  

- informasi tersurat dalam 
jadwal/daftar 

- informasi tersurat dalam 
jadwal/daftar 

 
 

 42,43,
44 
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37  1.3. 
Mendeskripsi
kan benda-
benda, 
orang, ciri-
ciri, waktu, 
hari, bulan, 
dan tahun 

 

X / 1 Describing Things 
(advertisement) 

Disajikan sebuah iklan tentang 
suatu produk/jasa       (± 40-50 
kata), yang diikuti 3 soal dengan 
4 pilihan jawaban, siswa dapat 
menentukan: 

- gambaran umum dalam 
iklan 

- informasi tertentu dalam 
iklan 

- sinonim sebuah kata/frasa 
dalam iklan 

 

 45,46,
47 

38  3.4. Memahami 
manual 
penggunaan 
peralatan 

XII / 2 Describing process Disajikan sebuah teks prosedur 
yang mengungkapkan cara 
pengoperasian sebuah alat di 
kantor/industri atau instruksi 
kerja (± 40-50 kata, 8-10 
langkah), yang diikuti 3 soal 
dengan 4 pilihan jawaban, siswa 
dapat menentukan: 

- gambaran umum dalam 
teks 

- informasi rinci tersurat 
dalam teks 

- sinonim sebuah kata/frase 
dalam teks 

 
 
 
 

 48,49,
50 
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BOBOT PENILAIAN US TEORI: 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Materi Bobot Nilai Nomor Soal 
Skor masing-

masing soal 
Total Skor 

A 

Listening 

Section 

(15 soal) 

45 % 1 - 15 3 45 

B 

Reading 

Section 

(35 soal) 

55 % 

16 - 30 2 30 

31 - 35 0,5 2,5 

36 - 50 1,5 22,5 

 TOTAL NILAI KESELURUHAN ( A + B ) 100 
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KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 
Jenis Sekolah    : SMK                Alokasi Waktu :  3 - 5 menit  
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris               Jumlah soal  :   1  
Kurikulum         : KTSP                                            Penulis  :   Tim Bahasa Inggris 

 

No  
Standar Kompetensi 

Lulusan 
Kompetensi Dasar 

Bahan 
Kls/Smtr 

Materi Indikator 
Bentuk 
Tes   

1 
Mengungkapkan makna 

secara lisan dalam 

wacana interpersonal 

dan transaksional, 

secara formal maupun 

informal. 

 

1.4. Menghasil-
kan tuturan 
sederhana 
yang cukup 
untuk 
fungsi-fungsi 
dasar  

XII/1 Short Speech  Disajikan 3 (tiga) tema pidato 
singkat  tentang: 

a. Kehidupan sehari-hari 
b. Profesi 
c. Dunia Kerja 

siswa dapat mengungkapkan ide 
secara lisan dan TANPA teks, 
yang berhubungan dengan salah 
satu tema di atas  

Praktik  

 

 

 

 

 

BOBOT PENILAIAN US PRAKTIK: 



BIDANG  SMK 
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA 2012 

No Nama Siswa 

Aspek Penilaian 

Total Nilai Coherence Content Fluency 

10 - 30 10 - 30 10 - 40 

      

      

      

      

 

TOTAL NILAI US = US TEORI + US PRAKTIK 

       = 60 % + 40 % 

       = 100 % 


