
 

KISI _KISI SOAL  UJIAN KENAIKAN KELAS 

NAMA  SEKOLAH : MTsN PARTEKER 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ semester : VIII/2 

No Standar Kompetensi Kompetensi dasar            materi indikator B.soal No.Soal 
1. 9. Memahami isi berita 

radio/ tv 
9.1 Menemukan pokok 
berita 5 W + 1 H 

Cara menemukan 
pokok  berita 

Mampu 
menemukan 
pernyataan yang 
merupakan 
jawaban dari 
pertanyaan  

PG  

2  9.2 Mengemukakan 
kembali berita yang di 
dengar 

Cara mengemukakan 
kembali berita 

Mampu 
menuliskan 
pokok berita 
dengan ejaan 
yang benar 

PG  

3 10.Mengemukakan 
pikiran , perasaan ,dan 
informasi melalui diskusi 
dan protokoler 

10.1 menyampaikan 
persetujuan,sanggahan, 
dan penolakan 
pendapat dalam diskusi 
 

Cara menyampaikan 
pendapat dalam 
diskusi 
 
 

-Mampu 
menentukan 
mekanisme 
diskusi 
- mampu 

PG 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



10.2 membawakan 
acara dengan bahasa 
yang baik dan benar 
serta santun 

Cara membawakan 
acara. 

menyampaikan 
persetujuan, 
sanggahan,dan 
penolakan 
pendapat dalam 
diskusi 
 

PG 

4 11.memahami ragam 
wacana tulis dengan 
membaca intensif 

11.1 menemukan 
masalah utama dari 
berbagai berita yang 
bertopik sama 

Cara menemukan 
masalah utama 

Mampu 
mendata 
masalah  utama 
dari tiap berita 

PG  

  11.2menemukan 
informasi untuk bahan 
diskusi 

Cara menemukan 
informasi 

Mampu 
merumuskan 
masalah 

PG  

  11.3 membacakan teks 
berita dengan intonasi 
dan artikulasi yang jelas 
dan tepat 

Pembacaan teks 
berita 

Mampu 
membacakan 
teks berita 
dengan intonasi 
,artikulasi , dan 
ekspresi yang 
sesuai konteks 

PG  

5 12Mengungkapkan 
informasi dalam bentuk 
rangkuman , teks 
berita,slogan / poster 

12.1 menulis 
rangkuman buku ilmu 
pengetahuan populer 

Penulisan rangkuman 
 
 
 
 

Menuliskan 
pokok pokok isi 
dalam buku 
yang dipilih 

PG  



 
  12.2 menulis berita 

secara singkat, padat, 
dan jelas 

Penulisan teks berita Mampu 
menyusun data 
pokok berita 

PG  

  12.3 menyusun poster / 
slogan dengan kalimat 
yang persuasif 

Penulisan 
slogan/poster 

Mampu embuat 
poster dalam 
berbagai 
keperluan 

PG  

6 13. memahami unsur 
intrinsik novel remaja 
yang dibacakan 

13.1 mengidentivikasi 
karakter tokoh dalam 
novel remaja 

Pengidentifikasian 
karakter tokoh 

Mampu 
mendata tokoh 
utama dan 
tokoh 
sampingan 

PG  

  13.2 menjelaskan tema 
dan latar novel remaja 

Penjelasan latar dan 
tema novel 

Mampu 
mendata latar 
dalam cuplikan 
novel 

PG  

7 14Mengapresiasi kutipan 
novel remaja  

14.1 mengomentari 
kutipan novel remaja 

Kutipan novel remaja Mampu 
mengemukakan 
hal yang 
menarik dari 
novel remaja 
tersebut 

PG  

       
 


