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No Kompetensi Dasar Kelas Materi Pokok Indikator Soal Bentuk Nomor 
Soal 

Kriteria Soal 
(PG biasa, 

PGK, HOTS, 
AKM) 

Teks ulasan 
1. 3.11 Mengidentifikasi 

informasi pada  teks ulasan 
tentang kualitas karya (film, 
cerpen, puisi novel, karya 
seni daerah) yang dibaca 
atau diperdengarkan. 

VIII Teks ulasan 
 

 

Disajikan 4 jenis teks, peserta didik 
mampu menentukan 2 teks ulasan dengan 
tepat 

PG 1 PG Biasa 

VIII Informasi tersurat Disajikan kutipan teks ulasan, peserta 
didik dapat menentukan  pernyataan 
dengan tepat. 

PG 2 PG Biasa 

2. 4.11 Menceritakan kembali 

isi teks ulasan tentang 

kualitas karya (film, cerpen, 

puisi, novel, karya seni 

daerah) yang dibaca atau 

didengar 

VIII Menceritakan 
kembali isi teks 

ulasan 
 

Disajikan teks ulasan singkat, peserta didik 
dapat   menceritakan kualitas karya 
dengan tepat. 

 PG   3 PG Biasa 

VIII Maksud suatu teks 
ulasan 

Disajikan kutipan teks ulasan (buku, film, 
lagu, lukisan), peserta didik dapat 
menentukan isi teks dengan tepat. 

 PG  4 PG Biasa 

VIII Kelebihan dan 
kekurangan karya 

 

Disajikan kutipan teks ulasan (buku, film, 
lagu, lukisan), peserta didik dapat 
menyimpulkan kelebihan/ kekurangan 
karya dengan tepat. 

 PG  5 PGK 



3. 3.12 Menelaah struktur  

dan kebahasaan teks 

ulasan (film, cerpen, puisi, 

novel, karya seni daerah) 

yang diperdengarkan dan 

dibaca 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Struktur  teks ulasan 
 

Disajikan kutipan teks ulasan, peserta 
didik mampu menentukan struktur teks 
bagian sinopsis atau orientasi  dengan 
tepat. 

PG 6 PG Biasa 

VIII Membandingkan 
struktur teks ulasan 

Disajikan dua teks ulasan, peserta didik 
mampu menentukan perbedaan struktur 
orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi 
dengan tepat. 

PG 7 PG Biasa 

VIII Kaidah kebahasaan 
teks ulasan 

Disajikan 4 kalimat, peserta didik mampu 
menentukan kalimat yang menggunakan 
konjungsi penerang, temporal, atau sebab 
akibat dengan tepat. 

PG 8 PGK 

VIII Kaidah kebahasaan 
teks ulasan 

Disajikan kutipan teks ulasan, peserta 
didik mampu menentukan 2  konjungsi 
temporal, penerang, atau sebab akibat 
yang tepat untuk melengkapi bagian yang 
rumpang. 

PG 9 PGK 

4. 4.12 Menyajikan tanggapan 

tentang kualitas karya (film, 

cerpen, puisi, novel, karya 

seni daerah, dll.) dalam 

bentuk teks ulasan secara 

lisan dan tulis dengan 

memperhatikan struktur, 

unsur kebahasaan, atau 

aspek lisan 

VIII Komentar karya 
 

Disajikan kutipan  buku nonfiksi, peserta 
didik dapat menentukan komentar yang 
tepat. 

PG 10 PG Biasa 

VIII Menyusun teks 

ulasan 

Disajikan data buku, peserta didik mampu 
menentukan teks ulasan yang sesuai. 

PG 11 PG Biasa 

VIII Menyusun teks 
ulasan 

 
 

Disajikan paragraf rumpang, peserta didik 
mampu menentukan kalimat evaluasi atau 
rekomendasi  yang tepat untuk 
melengkapi paragraf tersebut. 

PG 12 PG Biasa 

Teks Persuasi 
5. 3.11. Mengidentifikasi jenis 

saran, ajakan, arahan, dan 

pertimbangan tentang 

VIII Kalimat persuasi 

 
 
 

Disajikan kutipan teks persuasi, peserta 
didik mampu menentukan ajakan, 
imbauan, atau larangan tersurat dengan 
tepat. 

     PG    13      PGK 



berbagai hal positif atas 

permasalahan aktual dari 

teks persuasi (lingkungan 

hidup, kondisi sosial, 

dan/atau keragaman budaya) 

yang didengar dan dibaca. 

VIII Pernyataan sesuai 
teks 

Disajikan kutipan teks persuasi, peserta 
didik mampu menentukan pernyataan 
yang sesuai. 

     PG    14      PG Biasa 

VIII Tujuan Penulisan 
 
 

Disajikan kutipan teks persuasi, peserta 
didik mampu menentukan tujuan 
penulisan teks  dengan tepat. 

     PG    15      PG Biasa 

6. 4.13.Menyimpulkan isi saran, 

ajakan, arahan, 

pertimbangan tentang 

berbagai hal positif 

permasalahan aktual dari 

teks persuasi (lingkungan 

hidup, kondisi sosial, 

dan/atau keragaman budaya) 

yang didengar dan dibaca. 

VIII Gagasan utama/ Ide 
pokok 

Disajikan kutipan teks persuasi, peserta 
didik mampu menentukan gagasan 
utama/ ide pokok dengan tepat.  

     PG    16      PG Biasa 

VIII Ringkasan teks 

 

Disajikan  kutipan teks  persuasi, peserta 
didik mampu menentukan ringkasan 
dengan tepat. 

     PG    17      PG Biasa 

VIII Simpulan ajakan 

 

Disajikan  kutipan teks  persuasi, peserta 
didik mampu menentukan simpulan 
ajakan dengan tepat. 

     PG    18      PG Biasa 

7. 3.13 Menelaah struktur dan 

kebahasaan teks persuasi 

yang berupa (saran, ajakan, 

arahan, dan pertimbangan) 

secara tulis dan lisan dengan 

memperhatikan struktur, 

kebahasaan, atau aspek lisan 

VIII Struktur teks 

persuasi 

 
 
 

Disajikan  kutipan teks  persuasi, peserta 
didik mampu menentukan struktur teks 
(pengenalan isu atau pernyataan ajakan)  
dengan tepat. 

     PG 
 

   19      PG Biasa 

VIII Struktur teks 

persuasi 

 
 

Disajikan dua kutipan teks persuasi, 
peserta didik dapat  membandingkan  
struktur teks dengan tepat. (pengenalan 
isu dan ajakan) 

     PG 
 

   20      PG Biasa 

VIII Kaidah kebahasaan  

teks persuasi 

 
 
 

Disajikan  kutipan teks  persuasi yang 
rumpang, peserta didik dapat  
menentukan istilah atau kata teknis  
dengan tepat. 

     PG 
 

   21      PG Biasa 

VIII Kaidah kebahasaan  

teks persuasi 

 

Disajikan 4 kalimat kutipan teks persuasi, 
peserta didik dapat menentukan dua 
kalimat fakta atau opini dengan tepat. 

     PG 
 

   22      PG Biasa 



  VIII Kaidah kebahasaan  

teks persuasi 

 

Disajikan  kalimat persuasi, peserta didik 
dapat  menentukan perbaikan konjungsi 
argumentatif dengan tepat. 

     PG 
 

   23      PG Biasa 

8. 4.14. Menyajikan teks 

persuasi (saran, ajakan, 

arahan, dan pertimbangan) 

secara tulis dan lisan dengan 

memperhatikan struktur, 

kebahasaan, atau aspek lisan 

VIII Menulis teks 

persuasi 

 

Disajikan ilustrasi berupa gambar, peserta 
didik dapat menentukan teks persuasi 
yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. 

     PG 
 

   24      PG Biasa 

Teks Drama 
9. 3.15. Mengidentifikasi unsur-

unsur drama (tradisional dan 

modern) yang disajikan 

dalam bentuk pentas atau 

naskah. 

VIII Unsur-unsur drama Disajikan teks drama, peserta didik 
mampu menentukan watak dan buktinya 
dengan tepat.  

     PG 
 

   25      PGK 

VIII Unsur-unsur drama Disajikan kutipan teks drama, peserta 
didik dapat menentukan latar tempat, 
waktu, suasana dengan tepat. (tersurat 
dan tersirat) 

     PG 
 

   26      PG Biasa 

VIII Unsur-unsur drama Disajikan kutipan teks drama, peserta 

didik dapat menentukan alasan tindakan 

tokoh dengan tepat. 

     PG 
 

   27      PG Biasa 

VIII Unsur-unsur drama Disajikan kutipan teks drama, peserta 
didik dapat menentukan amanat dengan 
tepat. 

     PG 
 

   28      PG Biasa 

10. 4.15 Menginterprestasi 

drama (tradisional dan 

modern) yang dibaca dan 

ditonton/didengar. 

VIII Tanggapan teks 

drama 

Disajikan kutipan teks drama, peserta 
didik dapat menentukan tanggapan 
dengan tepat. 

     PG 
 

   29      PG Biasa 

11. 3.15 Menelaah 

karakteristik unsur dan 

kaidah kebahasaan dalam 

VIII Struktur teks drama Disajikan kutipan teks drama,  peserta 
didik  dapat menentukan  bagian prolog 
atau epilog dengan tepat. 
 

     PG 
 

   30      PG Biasa 



teks drama yang berbentuk 

naskah atau pentas. 

 

VIII Struktur teks drama Disajikan kutipan teks drama, peserta 
didik dapat menentukan bagian peristiwa 
berupa orientasi, komplikasi, resolusi  
dengan tepat. 

     PG 
 

   31      PG Biasa 

VIII Kaidah kebahasaan 

teks drama   

 

 

Disajikan empat kalimat langsung dan 
perbaikannya, peserta didik dapat 
menentukan perbaikan tanda baca 
dengan tepat. 

     PG 
 

   32      PG Biasa 

VIII Kaidah kebahasaan 

teks drama   

 

Disajikan satu kalimat yang salah, peserta 
didik dapat menentukan perbaikan 
penulisan huruf kapital dengan tepat. 

     PG 
 

   33      PGK 

12. 4.16 Menyajikan drama 

dalam bentuk pentas atau 

naskah. 

VIII Menulis teks drama Disajikan teks drama rumpang, peserta 
didik mampu melengkapi bagian rumpang 
tersebut dengan kalimat yang tepat.  

     PG 
 

   34      PG Biasa 

VIII Menulis teks drama Disajikan teks drama yang rumpang 
(kramagung), peserta didik dapat 
menentukan   petunjuk lakuan dengan 
tepat. 

     PG 
 

   35      PG Biasa 

VIII Menulis teks drama Disajikan ilustrasi gambar atau narasi, 
peserta didik dapat menentukan teks 
drama yang tepat. 

     PG 
 

   36      PG Biasa 

Teks Literasi 
13. 3.16 Menggali dan 

menemukan informasi dari 

buku fiksi dan nonfiksi yang 

dibaca. 

 

VIII Indeks buku Disajikan indeks buku, peserta didik dapat 
menentukan pernyataan yang tepat. 

     PG 
 

   37      PG Biasa 

14. 4.16 Membuat peta 

konsep/garis alur dari buku 

fiksi dan nonfiksi yang 

dibaca. 

 

VIII Peta konsep isi buku Disajikan satu atau dua paragraf kutipan 
buku nonfiksi atau fiksi, peserta didik 
dapat  menentukan peta konsep  yang 
sesuai. 

     PG 
 

   38      PG Biasa 



15. 3.17 Menelaah unsur buku 

fiksi dan nonfiksi yang 

dibaca. 

 

VIII Daya tarik buku 

 

Disajikan kutipan teks buku fiksi, peserta 
didik dapat menentukan daya tarik buku 
fiksi dengan tepat. 

     PG 
 

   39      PG Biasa 

16. 3.18 Menyajikan 

tanggapan terhadap buku 

fiksi dan nonfiksi yang dibaca 

secara lisan/tertulis. 

 

VIII Tanggapan terhadap 

buku fiksi dan 

nonfiksi 

Disajikan  kutipan fiksi beserta gambar, 

peserta didik mampu menentukan 
tanggapan dengan tepat. 

     PG 
 

   40      PG Biasa 

 
 
 
                


