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NO.
STANDAR

KOMPETENSI
LULUSAN

KEMAMPUAN YANG DIUJI
NO.

SOAL

Menentukan gagasan utama 1

Menentukan keistimewaan tokoh pada biografi 2
Menentukan sifat yang patut diteladani tokoh pada biografi 3
Menentukan simpulan isi paragraf 4
Menentukan persamaan isi dua berita 5
Menentukan perbedaan penyajian dua berita 6
Menentukan fakta pada iklan 7
Menentukan maksud kalimat iklan 8
Menentukan penjelasan isi bagan 9
Menentukan penjelasan isi grafik 10
Menentukan simpulan isi tabel 11

1

Menentukan arah perjalanan yang paling efektif pada denah 12
Menentukan tema puisi 13
Menentukan larik bermajas pada puisi 14
Menentukan perbedaan unsur intrinsik puisi (amanat)
Menentukan bukti watak tokoh pada cerpen

15
16

Menentukan bukti latar (waktu/tempat) pada cerpen
Menentukan sudut pandang pengarang pada cerpen

17
18

Menentukan karakteristik (tema/amanat) novel 19
Menentukan karakteristik (sudut pandang) pada novel 20
Menentukan latar (waktu/tempat) pada naskah drama 21

ca dan memahami

MEMBACA

Membaca dan
memahami berbagai
teks nonsastra (biografi,
artikel, berita, fakta dan
opini, ensiklopedi/buku
telepon, iklan, indeks
buku, tebel/diagram,
bagan, grafik, peta,
denah), berbagai karya
sastra (puisi, antologi
puisi, cerpen, buku
kumpulan cerpen, cerita
anak, buku cerita anak,
novel remaja, novel
Angkatan 20-30 an, dan
drama)

Menentukan tema/amanat pada naskah drama 22
Menentukan kalimat dalam buku harian sesuai dengan ilustrasi 23
Menentukan isi pesan singkat sesuai dengan ilustrasi 24
Menyusun kalimat yang belum padu 25
Melengkapi surat pribadi 26
Melengkapi surat dinas 27
Melengkapi surat pembaca 28
Menyusun kalimat laporan 29
Menentukan isi pengumuman sesuai ilustrasi 30
Menentuka paragraf resensi sesuai data buku 31
Menyunting surat dinas 32
Menentukan rangkumaan bacaan 33
Menentukan slogan sesuai ilustrasi 34
Melengkapi petunjuk melakukan sesuatu 35
Menyusun kalimat petunjuk melakukan sesuatu 36
Menentukan bagian (pembuka, isi, atau penutup) pidato sesuai
ilustrasi

37

Menyunting sapaan tes pidato 38
Menentukan rumusan masalah karya ilmiah berdasarkan tema 39
Menentukan saran berdasarkan kesimpulan karya ilmiah 40
Menentukan kalimat iklan baris sesuai ilustrasi 41
Menyunting kalimat tidak efektif pada paragraf 42
Menyunting diksi pada paragraf 43
Menyunting penulisan huruf kapital 44
Menentukan penggunaan tanda baca pada kalimat 45
Melengkapi pantun rumpang 46
Melengkapi puisi dengan diksi yang tepat 47
Melengkapi puisi dengan larik bermajas 48
Menyunting petunjuk lakuan pada naskah drama 49

2 MENULIS
Menulis dan
menyunting teks non
sastra dengan
menggunakan kosa kata
yang bervariasi dan
efektif dalam
bentuk buku harian,
surat pribadi, surat
dinas,
narasi dan pesan
singkat, pengumuman,
petunjuk, rangkuman,
teks berita,
slogan/poster, iklan,
resensi dan karangan,
surat pembaca, teks
pidato, dan karya
ilmiah; menulis teks
sastra dalam bentuk
puisi, pantun, dongeng,
cerpen, dan drama.

Melengkapi naskah drama rumpang 50


