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KISI-KISI SOAL US 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 
Jenis Sekolah   : SMK     
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris (LISTENING) 
Program Studi  : Semua Jurusan      
Kurikulum   : Standar Isi / KTSP       
Jumlah Soal   : 15 
Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 
Paket    : Semua Paket 
 
 

No  Kompetensi Dasar 
Bahan 

Kls/Smtr 
Materi Indikator 

No 
Soal 

1 1.3 Mendeskripsikan 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. 

1 

2 1.5 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. 

2 

3 1.3 Mendeskripsikan 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. 
 

3 
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4 3.2 Memahami percakapan 
terbatas dengan penutur 
asli 

 

XII/1 QUESTION – 
RESPONSE 
Offering something 

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

4 

5 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. 

5 

6 1.8 Menuliskan undangan 
sederhana 

X/2 Invitation Diperdengarkan sebuah pertanyaan dengan tiga 
pilihan jawaban, siswa dapat menentukan satu 
respon yang tepat terhadap ungkapan tentang 
undangan. 

6 

7 1.7 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. 

7 

8 2.5 Mengungkap-kan berbagai 
macam maksud hati 

XI/2 SHORT 
CONVERSATIONS 
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. 

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. 
 
 

9 
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10 1.4 Menghasilkan tuturan 
sederhana yang cukup 
untuk fungsi-fungsi dasar 

 

X/1 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. 

10 

11 3.3 Memahami percakapan 
terbatas dengan penutur 
asli 

 

XII/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. 

11 

12 3.4  Memahami manual  
penggunaan peralatan 

 

XI/2 SHORT TALKS 
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: 

- gambaran umum dalam instruksi tersebut 
- informasi rinci dalam instruksi tersebut 

 
 
 
 
 
 
 

12 
13 

13 3.1 Memahami monolog yang 
muncul pada situasi kerja 
tertentu 

 

XII/1 Announcement 
(products/services) 

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 

 
 
 
 
 

14 
15 

 


