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KISI-KISI SOAL US 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 
Jenis Sekolah   : SMK     
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris (READING) 
Program Studi  : Semua Jurusan      
Kurikulum   : Standar Isi / KTSP 
Jumlah Soal   : 35 
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 ERROR RECOGNITION 

Describing 

Things/Places 

(Relative Pronoun)  

 

Disajikan sebuah monolog singkat yang 
mendeskripsikan 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). 

16 

2 1.3. Mendeskripsikan 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). 

17 

3 1.3. Mendeskripsikan benda-
benda, orang, ciri-ciri, 
waktu, hari, bulan, dan 
tahun 

 

X / 1 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). 
 
 

18 
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No  Kompetensi Dasar 
Bahan 

Kls/Smtr 
Materi Indikator 

No 
Soal 

4 2.4. Menceritakan pekerjaan 
di masa lalu dan rencana 
kerja yang akan datang 

XI / 1 Expressing Wishes and 
Imaginary Situation 

Disajikan sebuah monolog singkat yang 
mengungkapkan pengandaian pada masa 
sekarang/lampau dengan empat bagian kata/frase yang 
digarisbawahi, siswa dapat menentukan satu kata/frasa 
yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan 
pengandaian pada masa sekarang/lampau 
(present/past unreal). 

19 

5 2.6. Memahmi instruksi-
instruksi sederhana 

XI / 2 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). 

20 

6 2.7. Membuat pesan-pesan 
pendek, petunjuk dan 
daftar dengan pilihan 
kata, ejaan dan tata tulis 
yang berterima 

XI / 2 READING 
COMPREHENSION 
Describing things 
(Company profile) 

Disajikan sebuah teks yang mendeskripsikan profil 
suatu perusahaan, yang diikuti 2 soal dengan 4 pilihan 
jawaban, siswa dapat menentukan: 

- informasi tersirat dalam teks  
- informasi tersurat dalam teks 

 
 
 

21 
22 

7 2.3.  Merinci tugas pekerjaan  
dan latar belakang 
pendidikan yang 
dimilikinya secara lisan 
dan tulisan 

 

XI / 1 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 tersurat dalam teks 
- rujukan sebuah kata/frase dalam bacaan 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

23 
24 
25 
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No  Kompetensi Dasar 
Bahan 

Kls/Smtr 
Materi Indikator 

No 
Soal 

8 3.5. Memahami surat-surat 
bisnis sederhana 

XII / 2 Business letters  
(Request) 

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

- gambaran umum dalam surat 
- informasi tersirat dalam surat 
- sinonim sebuah kata/frase dalam surat 

 
 
 
 

26 
27 
28 

9 3.4. Memahami manual 
penggunaan peralatan 

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

- gambaran umum dalam teks 
- informasi tersurat dalam teks 
- sinonim sebuah kata/frase dalam teks 

 
 
 
 

29 
30 
31 

10 3.2. Memahami percakapan 
terbatas dengan penutur 
asli 

 

XII / 1 INCOMPLETE DIALOG 
Asking for / giving 
suggestion 

Disajikan sebuah percakapan rumpang yang 
mengungkapkan permohonan/pemberian saran, disertai 
empat pilihan jawaban, siswa dapat memilih kalimat/ 
frase yang sesuai dengan konteks. 

32 

11 2.6. Memahmi instruksi-
instruksi sederhana 

XI / 2 Expressing possibility 
(modals) 

Disajikan sebuah pecakapan rumpang yang 

mengungkapkan suatu kemungkinan, disertai empat 

pilihan jawaban, siswa dapat memilih ungkapan/ frase 

yang sesuai denga konteks. 

33 

12 1.4. Menghasilkan tuturan 
sederhana yang cukup 
untuk fungsi-fungsi dasar 

X / 1 Offering (help) Disajikan sebuah percakapan rumpang yang 
mengungkapkan suatu penawaran (bantuan), disertai 
empat pilihan jawaban, siswa dapat memilih kalimat/ 
frase yang sesuai dengan konteks. 

34 

13 3.2. Memahami percakapan 
terbatas dengan penutur 
asli 

 

XII / 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. 

35 
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No  Kompetensi Dasar 
Bahan 

Kls/Smtr 
Materi Indikator 

No 
Soal 

14 2.1. Memahami percakapan 
sederhana sehari-hari 
baik dalam konteks 
professional maupun 
dengan orang bukan 
penutur asli 

XI/ 1 Daily Activities 

(Gerund) 

Disajikan percakapan rumpang yang mengungkapkan 

kegiatan sehari-hari, disertai empat pilihan jawaban, 

siswa dapat melengkapinya dengan memilih 

kalimat/frase yang sesuai dengan konteks. 

36 

15 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. 

37 

16 2.3. Merinci tugas pekerjaan 
dan latar belakang 
pendidikan yang 
dimilikinya secara lisan 
dan tulisan 

XI / 1 Expressing Conditional 
Situation (present/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. 

38 

17 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. 

39 

18 2.3. Merinci tugas pekerjaan 
dan latar belakang 
pendidikan yang 
dimilikinya secara lisan 
dan tulisan 

XI / 1 Talking about Past 
Events 

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

40 

19 3.2. Memahami percakapan  
      terbatas dengan penutur  
      asli 

XII / 1 Talking about on-going 

event 

 

Disajikan sebuah percakapan rumpang yang 

mengungkapkan  kegiatan yang sedang berlangsung, 

disertai empat pilihan jawaban, siswa dapat memilih 

kalimat/frase yang sesuai dengan konteks. 

41 
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No  Kompetensi Dasar 
Bahan 

Kls/Smtr 
Materi Indikator 

No 
Soal 

20 3.5. Memahami surat-surat 
bisnis sederhana 

XII / 2 CLOSE-TEST 
Business Letters 
(application/memo)  

Disajikan teks rumpang (tidak lengkap) tentang surat 
bisnis berbentuk surat lamaran kerja/memo (30-50 
kata) dengan 4 pilihan jawaban, siswa dapat 
menentukan kosa kata yang tepat sesuai konteks yang 
berkaitan dengan penggunaan: 

- kata kerja 
- kata depan 
- kata sifat 

 
 
 
 
 

42 
43 
44 

21 2.6. Memahmi instruksi-
instruksi sederhana 

XI / 2 Announcement Disajikan teks rumpang (tidak lengkap) tentang sebuah 
pengumuman (30-50 kata) dengan 4 pilihan jawaban, 
siswa dapat menentukan kosa kata yang tepat sesuai 
konteks yang berkaitan dengan penggunaan: 

- kata sifat  
- kata kerja 
- kata depan 

 
 
 
 

45 
46 
47 

22 3.2 Memahami percakapan 
terbatas dengan penutur 
asli 

  

XI / 1 Advertisement Disajikan teks rumpang (tidak lengkap) tentang sebuah 
iklan/brosur singkat (30-50 kata) dengan 4 pilihan 
jawaban, siswa dapat menentukan kosa kata yang 
tepat sesuai konteks yang berkaitan dengan 
penggunaan: 

- kata depan 
- kata kerja 
- kata sifat 

 
 
 
 
 

48 
49 
50 

 

 

 

 


