
KISI-KISI SOAL  

TAHUN PELAJARAN 2022/2023 

 

Kabupaten : Garut             Kurikulum  : 2013 

JenjangSekolah : SMP             AlokasiWaktu  : 120 menit 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia           JumlahSoal  : 25 soal 

Kelas  : VII              Penyusun  : AI Komala 

Pahmi, S.Pd. 

 

 

No KompetensiDasar Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator 

BentukSoal 
  Kunci Jawaban 

Terlampir 

PG 
PG 

Kompleks 
Menjodohkan 

Uraian 

singkat 
Uraian  

1 

3.1 Mengidentifikasi informasi dalam 

teks deskripsi tentang  objek (sekolah, 

tempat wisata, tempat bersejarah, 

dan atau suasana pentas seni daerah) 

yang didengar dan dibaca 

Teks deskripsi VII/1 

Disajikan sebuah teks 

deskripsi,siswa mampu 

memilih informasi sesuai teks 

 V  

  

Terlampir 

2 

3.2 Menelaah struktur dan 

kebahasaan dari  teks deskripsi 

tentang objek (sekolah, tempat 

wisata, tempat bersejarah, dan⁄ atau 

suasana pentas seni daerah) yang 

didengar dan dibaca 

Teks deskripsi VII/1 
Siswa mampu memasangkan 

makna kata dari kosa kata 
  V 

  

sda 

3 

3.3 Mengidentifikasi  unsur-unsur 

teks narasi (cerita imajinasi) yang 

dibaca dan didengar 

teks 

narasi/cerita 

imajinasi 

VII/1 
Disajikan sebuah teks 

penggalan cerita fantasi,siswa 

mampu menunjukkan latar 

 V  

  

sda 



temapat 

4 

3.4 Menelaah struktur dan 

kebahasaan teks narasi (cerita 

imajinasi) yang dibaca dan didengar 

teks 

narasi/cerita 

imajinasi 

VII/1 

Disajikan sebuah teks,siswa 

mampu menentukan 

keajaiban tokoh 

 V  

  

sda 

5 

3.5 Mengidentifikasi teks prosedur 

tentang cara melakukan sesuatu dan 

cara membuat (cara memainkan alat 

musik/tarian daerah, cara membuat 

kuliner khas daerah, dll.) dari 

berbagai sumber yang dibaca dan 

didengar  

teks prosedur VII/1 

Disajikan sebuah teks 

prosedur, siswa mampu 

mengurutkan cara membuat 

manisan bola bit yang 

menawan dengan benar 

V   

 

 sda 

6 

3.6 Menelaah struktur dan aspek 

kebahasaan  teks prosedur tentang 

cara melakukan sesuatu dan cara 

membuat (cara memainkan alat 

musik/tarian daerah, cara membuat 

kuliner khas daerah, dll.) dari 

berbagai sumber yang dibaca dan 

didengar 

teks prosedur VII/1 

Disajikan sebuah teks 

prosedur, siswa mampu 

menyebutkan jenis langkah 

kegiatan membuat cilok  

dengan benar 

V   

 

V sda 

7 

3.7 Mengidentifikasi informasi dari 

teks laporan hasil observasi berupa 

buku  pengetahuan yang dibaca atau 

diperdengarkan 

teks laporan 

hasil observasi 
VII/1 

Siswa mampu menentukan 

langkah-langkah yang 

dilakukan dalam membuat 

teks laporan observasi 

 V  

  

sda 

8 

3.8 Menelaah  struktur, kebahasaan, 

dan isi teks laporan hasil observasi 

yang berupa buku  pengetahuan yang 

teks laporan 

hasil observasi 
VII/1 

Disajikan Teks LHO siswa 

mampu menentukan struktur 

LHO dengan tepat 

 V   V Sda 



dibaca atau diperdengarkan   

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

3.2 Menelaah struktur  dan 

kebahasaan dari  teks deskripsi 

tentang objek (sekolah, tempat 

wisata,  tempat bersejarah, 

dan/atau suasana pentas seni 

daerah)     yang didengar dan 

dibaca. 

 

Struktur dan 

kebahasaan teks 

deskripsi 

 

 

VII/1 

Disajikan 5 pilihan cuplikan 

teks deskripsi, peserta didik 

dapat menganalisis cuplikan 

teks deskripsi yang termasuk 

bagian identifikasi 

 

Disajikan  kalimat deskripsi, 

peserta didik dapat 

menganalisis  penggunaan 

kata  yang berawalan meN- 

yang diikuti kata dasar 

dengan huruf awal (k, p, t, s).   

 V   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

sda 

11 

3.3 Mengidentifikasi  unsur-unsur 

teks narasi (cerita fantasi) yang 

dibaca dan didengar 

 

Unsur-unsur 

teks narasi /  

cerita fantasi 

 

VII/1 

 Disajikan teks narasi 

(cerita fantasi), peserta 

didik dapat menganalisis 

unsur intrinsik tahap-

tahap alur yang sesuai 

dengan cerita tersebut. 

 

  V   sda 

12 

3.4 Menelaah struktur dan 

kebahasaan teks narasi (cerita 

imajinasi) yang dibaca dan 

didengar  

  

 

Struktur dan 

Kebahasaan 

Teks narasi 

 

VII/1 

Disajikan cuplikan cerita 

fantasi, peserta didik dapat 

mencocokkannya  dengan 

struktur cerita fantasi yang 

ada di sebelah kanan. 

  V   sda 



 

 

13 

 

 VII/1 

Peserta didik dapat 

menganalisis latar suasana  

yang bdialami tokoh dalam 

cerita fantasi. 

   V  sda 

14 

3.6 Menelaah struktur dan aspek 

kebahasaan  teks prosedur 

tentang cara melakukan sesuatu  

dan cara membuat (cara  

memainkan alat musik/ tarian 

daerah, cara membuat kuliner 

khas daerah, membuat cindera 

mata,  dll.)  dari berbagai sumber 

yang dibaca dan didengar  

 

Teks Prosedur   

 

VII/1 

Disajikan infografis Tip 

Sehat dan Bugar pada 

Masa Remaja, peserta 

didik dapat menganalisis 

pernyataan sesuai dengan 

penjelasan pada infografis 

  V V  sda 

15 

3.7 Mengidentifikasi informasi dari 

teks laaporan hasil observasi 

berupa buku pengetahuan yang 

dibaca atau diperdengarkan. 

 
Teks laporan 

hasil observasi 
VII/1 

Disajikan penggalan 

paragraf   laporan hasil 

observasi pada daun 

kemangi, peserta didik 

dapat menyimpulkan 

informasi hasil observasi 

tersebut.. 

 V    sda 

16 

3.8 Menelaah struktur, kebahasaan da 

nisi teks laporan hasil observasi 

yang berupa buku pengetahuan 

yang dibaca atau diperdengarkan. 

 

Istilah Bahasa 

pada teks 

laporan hasil 

observasi 

VII/1 

Disajikan daftar istilah 

pada teks hasil observasi, 

peserta didik dapat 

mencocokkan dengan 

V     Sda 



makna di sebelah kanan. 

17 

3.1 Mengidentifikasi informasi 

dalam teks deskripsi tentang  

objek (sekolah, tempat wisata, 

tempat bersejarah, dan atau 

suasana pentas seni daerah) yang 

didengar dan dibaca 

 Isi teks 

deskripsi  

VII/1 

Memahami aspek yang 

dideskripsikan 

 V    sda 

18 

3.2 Menelaah struktur dan 

kebahasaan dari  teks deskripsi 

tentang objek (sekolah, tempat 

wisata, tempat bersejarah, dan⁄ 

atau suasana pentas seni daerah) 

yang didengar dan dibaca 

Struktur teks 

deskripsi dan 

contoh-contoh 

telaahannya. 

VII/1 

Menyebutkan struktur 

teks deskripsi 

   V  sda 

19 

3.2 Menelaah struktur dan 

kebahasaan dari  teks deskripsi 

tentang objek (sekolah, tempat 

wisata, tempat bersejarah, dan⁄ 

atau suasana pentas seni daerah) 

yang didengar dan dibaca 

Kaidah-kaidah 

kebahasaan 

teks eksposisi 

dan contoh- 

contoh 

telaahannya. 

VII/1 

Melengkapi paragraf 

rumpang dengan frasa 

yang tepat. 
V     sda 

20 

3.3 Mengidentifikasi  unsur-unsur 

teks narasi (cerita imajinasi) yang 

dibaca dan didengar 

Unsur-unsur 

teks cerita 

narasi. 

VII/1 

Menentukan unsur-unsur 

tek narasi (perwatakan 

tokoh) 

 V    sda 

21 3.4 Menelaah struktur dan 

kebahasaan teks narasi (cerita 

Struktur teks 

cerita imajinasi 

VII/1 Memahami struktur tek  V    sda 



imajinasi) yang dibaca dan 

didengar 

(orientasi, 

komplikasi, 

resolusi). 

imajinasi (bagian orientasi) 

22 

3.5 Mengidentifikasi teks 

prosedur tentang cara melakukan 

sesuatu dan cara membuat (cara 

memainkan alat musik/tarian 

daerah, cara membuat kuliner 

khas daerah, dll.) dari berbagai 

sumber yang dibaca dan didengar 

Struktur teks: 

Tujuan, bahan, 

alat langkah 

VII/1 

Menentukan struktur tek 

prosedur (langkah) 

  V   sda 

23 

3.6 Menelaah struktur dan aspek 

kebahasaan  teks prosedur 

tentang cara melakukan sesuatu 

dan cara membuat (cara 

memainkan alat musik/tarian 

daerah, cara membuat kuliner 

khas daerah, dll.) dari berbagai 

sumber yang dibaca dan didengar 

Ciri 

kebahasaan: 

kalimat 

perintah, 

kalimat saran, 

kata benda, 

kata kerja, 

kalimat 

majemuk 

(dengan, 

hingga, 

sampai), 

konjungsi 

urutan 

(kemudian, 

selanjutnya, 

VII/1 

Memahami ciri Bahasa 

yang digunakan dalam teks 

prosedur 

 V    Sda 



dll) 

24 

3.7 Mengidentifikasi informasi dari 

teks laporan hasil observasi berupa 

buku  pengetahuan yang dibaca atau 

diperdengarkan 

Daftar informasi 

isi teks laporan 

hasil observasi 

(LHO) 

VII/1 

Merinci isi teks LHO (bagian 

definisi/ klasifikasi) 
 V    Sda 

25 

3.8 Menelaah  struktur, kebahasaan, 

dan isi teks laporan hasil observasi 

yang berupa buku  pengetahuan yang 

dibaca atau diperdengarkan 

Menelaah 

bahasa teks LHO 
VII/1 

Menyunting kalimat yang 

mengungkapkan klasifikasi 
    V Sda 

 


