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KISI-KISI SOAL SELEKSI PPG SM3T 2015 

MATA UJI: PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

 

Standar Kompetensi Guru 

Kompetensi 
Kompetensi Inti Guru Kompetensi Guru Mapel 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung 

pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa 

Inggris 

 

 

 

 

 

 

 

Reading: 

Kemampuan memahami 

dan mengungkapkan makna 

yang terdapat dalam teks 

tertulis untuk mendukung 

kemampuan membaca teks 

berbahasa Inggris berbetuk 

advertisement, manual, 

procedures, repor/recount, 

narrative, explanation, 

review, dan exposition 

menggunakan kosakata 

sampai dengan 3500 word 

count. 

 

1. Memahami dan menganalisis makna yang 
terkandung dalam teks fungsional pendek 
berbentuk advertisement 

2. Memahami, menunjukkan, dan 
mengaplikasikan makna yang terkandung 
dalam teks fungsional pendek berbentuk 
manual 

3. Memahami, menentukan rujukan, menentukan 
langkah, dan nenarik simpulan tentang isi teks 
pendek berbentuk procedure 

4. Memahami dan menunjukkan makna umum 
dan rinci serta rujukan kata/frase yang 
terkandung dalam teks pendek berbentuk 
report/recount 

5. Memahami teks dengan  menunjukkan makna 
terusat dan maksud tersirat, serta 
menyimpulkan makna yang terkandung dalam 
teks pendek berbentuk narrative 

6. Memahami, menentukan, dan menyimpulkan 
makna umum dan rinci, serta menunjukkan 
rujukan kata/frase yang terkandung dalam 
teks pendek berbentuk explanation 

 

7. Memahami dan menunjukkan gambaran 
umum  dan rinci serta menarik simpulan dan 
menentukan sikap penulis berdasarkan 
informasi yang terdapat dalam teks berbentuk 
review 

8. Memahami dan menunjukkan gambaran 
umum  dan rinci serta menarik simpulan dan 
menentukan sikap penulis berdasarkan 
informasi yang terdapat dalam teks berbentuk 
analytical/hortatory exposition 

WRITING (Menulis): 
Mengungkapkan makna 
secara tertulis dalam 
wacana formal berbentuk 
manual, report,/recount, 
descriptive,  explanation, 
exposition dalam konteks 
kehidupan sehari-hari. 

1. Melengkapi teks pendek dengan 
kosakata/frase/klausa yang sesuai 

2. Melengkapi teks menggunakan variasi kata 
yang bersinonim 

3. Mengungkapkan makna dengan urutan kata 
yang tepat 

4. Mengungkapkan makna dengan beberapa 
macam bentuk uturan  

5. Menggunakan tatabahasa yang tepat untuk 
mengungkapkan makna dalam paragraf 

6. Mengungkapkan makna secara tertulis 
menggunakan tanda baca yang tepat 
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7. Menyampaikan makna interpersonal dan 
transaksional dengan gramatika yang tepat 

8. Melengkapi rumpang untuk menyampaikan 
makna tersurat 

9. Menggunakan peranti kohesif yang tepat 
dalam sehingga membentuk teks tertulis yang 
koherent 

10. Mengungkapkan makna dalam bentuk 
ungkapan-ungkapan yang terhubung secara 
logis dalam paragraf 

 


