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Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, kami dapat 

melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 9 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 45 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain “penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian pada sekolah menengah pertama” 

dan “fasilitasi penyelenggaraan di bidang penilaian pada sekolah menengah 

pertama”. 

Adapun bentuk-bentuk dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 

yang telah berhasil disusun tersebut antara lain berupa manual, pedoman, panduan, 

dan contoh-contoh inspirasi di bidang pembelajaran dan penilaian. Penyiapan 

dokumen-dokumen NSPK tersebut dilakukan dalam rangka memberikan fasilitasi 

layanan dan penjaminan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang SMP.  

Besar harapan kami, agar dokumen-dokumen yang telah dihasilkan oleh Direktorat 

SMP bersama tim penulis yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pendidikan 

tersebut, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak terkait, baik dari unsur 

dinas pendidikan kabupaten/kota, para pendidik, dan tenaga kependidikan, sehingga 

pada akhirnya dapat menjadi bagian alternatif yang dapat membantu sekolah dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 
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Kami menyadari bahwa dokumen yang dihasilkan ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari 

berbagai pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. 

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

atas peran serta aktif dari berbagai pihak dalam penyusunan dokumen-dokumen 

NSPK dari Direktorat SMP tahun 2020 ini. Secara khusus diucapkan terima kasih 

dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menuntaskan 

penyusunan dokumen-dokumen tersebut. 

 

Jakarta, September 2020 

Direktur 

Sekolah Menengah Pertama 

 

 

 

 

 

 

Drs. Mulyatsyah, MM 

NIP. 19640714 199303 1 001 
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A. LATAR BELAKANG 

Sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik belajar-mengajar 

yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh. 

Pencanangan kebijakan ”Merdeka Belajar” oleh pemerintah memberikan 

peluang yang seluas-luasnya pada guru dan sekolah untuk mengembangkan 

kreativitas dan inovasi dalam mendesain sebuah rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan penilaian yang bertanggungjawab, sehingga pencapaian 

kompetensi siswa secara komprehensif, baik pada ranah sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan siswa semakin meningkat. Untuk mencapai kompetensi 

yang diharapkan tersebut, tentu saja harus dapat dibuktikan melalui penilaian 

(asesmen) pendidikan secara akuntabel.  

Penilaian yang dimaksud di atas, dapat dilakukan oleh internal guru yang 

bersangkutan selama proses pembelajaran atau dapat disebut juga sebagai 

”Penilaian Berbasis Kelas” untuk semua mata pelajaran, baik yang bersifat 

formatif maupun sumatif. Hasil penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai 

salah satu indikator hasil pencapaian kompetensi siswa atas materi yang telah 

diajarkan, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar penentuan tindak lanjut 

proses pembelajaran.  

Selain itu, sebagai bentuk akuntabilitas pembelajaran yang telah dilakukan 

guru, maka satuan pendidikan dapat melakukan penilaian internal satuan 

pendidikan, dengan mekanisme penetapan standar minimal pencapaian 

kompetensi siswa yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. 

Bentuk penilaian ini dapat dikatakan sebagai ”Penilaian yang 

diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan”. Penilaian oleh Satuan Pendidikan 

ini diselenggarakan secara sumatif, dengan tujuan untuk mengukur sejauh 

mana ketercapaian kompetensi yang telah diajarkan guru 

PENDAHULUAN 
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kepada para siswa. Sehingga secara fungsional hasil penilaian tersebut dapat 

digunakan sebagai bagian pengambilan keputusan terhadap siswa sekaligus 

gambaran kualitas hasil belajar mengajar di sekolah (asessment of learning).  

Pada saat penilaian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan ini 

dilaksanakan di akhir jenjang SMP (Kelas IX), maka yang diukur adalah 

ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) melalui Ujian Sekolah 

(US). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 43 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ujian yang 

diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, khususnya pada 

Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bentuk Ujian yang 

diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 berupa: a. portofolio; b. penugasan; c. tes tulis; dan/atau d. bentuk kegiatan 

lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang 

diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP)”.  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang berbagai bentuk 

penilaian tersebut di atas, diperlukan contoh-contoh inspirasi yang 

diharapkan dapat membantu guru dalam memahami konsep dan 

melaksanakan kebijakan penilaian dimaksud. Buku ini dimaksudkan 

Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan contoh-contoh 

inspiratif bagi guru dan sekolah untuk menerapkan bentuk-bentuk penilaian 

yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.  

 

B. TUJUAN 

Tujuan disusunnya inspirasi soal ujian yang diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan pada tingkat SMP ini adalah untuk menyediakan sumber 

inspirasi bagi guru tentang berbagai bentuk penilaian yang diselenggarakan 

satuan pendidikan. 

 

C. SISTEMATIKA 

Buku ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian pertama berisi konsep ujian 

yang diselenggarakan satuan pendidikan dan bagian kedua berupa contoh-

contoh inspiratif berbagai bentuk ujian pada mata pelajaran Bahasa Inggris.  
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A. Pengertian 

Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan (sekolah) merupakan 

proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta 

didik (siswa) dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir 

semester, penilaian akhir tahun, dan ujian satuan pendidikan.  

Penilaian Akhir Semester (PAS) digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

untuk pengisian laporan hasil belajar. Penilaian Akhir Tahun (PAT) 

digunakan untuk salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas. Ujian 

yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan/Ujian Sekolah (US) 

merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan 

untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata 

pelajaran. US digunakan untuk salah satu pertimbangan penentuan kelulusan 

peserta didik dari jenjang pendidikan tertentu. 

B. Kompetensi yang diuji 

PAS mengukur hasil belajar dengan materi semua KD pada semester gasal. 

PAT dilaksanakan pada akhir semester genap dengan materi semua KD pada 

semester genap. 

US mengukur dan menilai kompetensi peserta didik terhadap Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) sesuai Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 dan 

SKL tambahan yang ditetapkan sekolah. Dengan demikian, kompetensi yang 

diujikan dalam PAS, PAT, dan US meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Selain itu, PAS, PAT, dan US seharusnya mampu 

mengungkapkan kecakapan literasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan 

kemampuan komunikasi peserta didik.   

C. Waktu pelaksanaan ujian 

PAS dilaksanakan pada akhir semester gasal. PAT dilaksanakan pada akhir 

semester genap. US dilaksanakan pada akhir di jenjang siswa. Walaupun 

demikian, pelaksanaan persiapan ujian ini bisa saja dilakukan sejak awal 

siswa masuk (kelas VII), misalnya untuk penilaian portofolio, yang akan 

dibahas pada bagian tersendiri. 
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KONSEP UJIAN YANG DISELENGARAKAN  

OLEH SATUAN PEDIDIKAN 

D. Prinsip-prinsip pelaksanaan ujian 

Pelaksanaan ujian mengikuti prinsip penilaian secara umum, yakni: 

1. Sahih 

Untuk memperoleh data yang dapat mencerminkan kemampuan yang 

diukur, ujian harus digunakan instrumen yang sahih, yaitu instrumen 

yang mengukur apa yang seharusnya diukur. 

2. Objektif 

Penilaian saat ujian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Karena 

itu perlu dirumuskan pedoman penilaian (rubrik) sehingga dapat 

menyamakan persepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas.  

3. Adil 

Perbedaan hasil ujian semata-mata harus disebabkan oleh berbedanya 

capaian belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai, bukan latar 

belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, 

gender, dan hal-hal lain. 

4. Terbuka 

Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus jelas dan dapat diketahui 

oleh siapapun, termasuk peserta didik.  

5. Menyeluruh  

Instrumen ujian yang digunakan secara konstruk harus 

merepresentasikan aspek yang dinilai secara utuh, mencerminkan 

keutuhan KD-KD yang akan diukur.  

6. Sistematis 

Ujian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti 

langkah-langkah baku sesuai POS. Instrumen dikembangkan mengikuti 

langkah-langkah  pengembangan instrumen.  

7. Beracuan Kriteria 

Penilaian pada ujian menggunakan acuan kriteria. Penentuan seorang 

peserta didik telah kompeten atau belum bukan dibandingkan terhadap 

capaian teman-teman atau kelompoknya, melainkan dibandingkan 

terhadap kriteria minimal yang ditetapkan.  

8. Akuntabel 

Ujian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya.  

9. Efisien 

Ujian perlu dirancang dan dilaksakan secara cermat, sehingga 

pelaksanaan ujian tidak menjadi beban berlebih pada peserta didik dan 

orang tua/wali.   
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E. Langkah-langkah umum penyelenggaraan ujian 

Penyelenggaraan ujian oleh satuan pendidikan mengikuti langkah-langkah 

umum sebagai berikut: 

 

1. Perencanaan 

a. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) 

Satuan Pendidikan menyusun POS, yang isinya paling tidak meliputi 

1) Ketentuan Umum 

2) Penyelenggaraan Ujian Sekolah 

3) Peserta Ujian Sekolah 

4) Penyiapan Bahan Ujian Sekolah 

5) Pengaturan Ruang/Tempat Ujian  

6) Pengawas Ruang Ujian Sekolah 

7) Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Ujian Sekolah 

8) Penetapan Kelulusan dan Ijazah 

9) Jadwal Setiap Tahap (Time Schedule) 

10) Penetapan Kriteria Kelulusan Peserta Didik 

b. Menentukan bentuk ujian dan mengembangkan instrumen 

Satuan pendidikan mengagendakan lokakarya, agar guru dapat 

berdiskusi untuk menentukan bentuk ujian yang sesuai, termasuk 

kemungkinan suatu bentuk ujian tertentu (misalnya Tugas Proyek) 

melingkupi beberapa mata pelajaran. Selanjutnya guru yang ditugasi 

mengembangkan instrumen ujian. 

2. Pelaksanaan 

Satuan Pendidikan melaksanakan US sesuai POS. Pada saat pelaksanaan 

dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kepala Sekolah dibantu tim yang 

ditugasi.  

3. Pengolahan dan Tindak Lanjut 

Data nilai peserta didik hasil ujian selanjutnya diolah sebagai salah satu 

dasar pengambilan keputusan terhadap peserta didik. Selain itu, data 

hasil ujian ini dapat dimanfaatkan lebih lanjut, misalnya sebagai salah 

satu dasar untuk kebijakan satuan pendidikan dan perbaikan 

pembelajaran pada periode selanjutnya. 
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F. Langkah-langkah umum penyusunan instrumen ujian 

Penyusunan instrumen ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Melakukan analisis SKL (SKL Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 

dan yang ditetapkan satuan pendidikan) 

2) Menganalisis dan memetakan Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai. 

Untuk PAS dan PAT menggunakan seluruh KD pada semester itu. Untuk 

US menggunakan sampel KD, yakni KD-KD yang mewakili SKL)   

3) Menentukan lingkup materi sesuai indikator 

4) Merumuskan indikator soal/instrumen dengan memasukkan unsur 

audience (peserta didik), behavior (perilaku yang diungkap pada butir 

instrimen), condition (kondisi saat ujian pada butir instrumen dilakukan), 

dan degree (derajat pencapaian indikator) 

5) Menentukan bentuk ujian yang sesuai.  

6) Merangkum hasil semua langkah di atas dalam bentuk kisi-kisi, dengan 

format sebagai berikut.  

 

 

No 

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

Kompetensi Dasar 

yang Diujikan 
Materi 

Indikator 

Instrumen 

Bentuk 

Instrumen 

Keteranga

n 

1 2 3 4 5 6 7 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Kolom 2 tidak harus ada, karena hakikatnya SKL sudah diturunkan 

menjadi KD-KD  

 KD dapat diukur menggunakan satu atau lebih bentuk ujian 

 Suatu bentuk ujian tertentu, dapat mencakup satu atau lebih mata 

pelajaran  
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7) Mengembangkan instrumen yang dipilih beserta rubrik atau pedoman 

penskoran 

Secara umum, instrumen penilaian berupa perintah untuk melakukan 

sesuatu yang dilengkapi kriteria penilaiannya. Sebagai misal, jika bentuk 

penilaian berupa tes tertulis, maka dalam lembar tes ada perintah untuk 

mengerjakan dan kriteria penilaiannya (misalnya, jika benar akan 

mendapatkan skor 1 dan jika salah akan mendapatkan skor 0). Lebih 

detil, dapat dilihat pada contoh-contoh yang disajikan di bawah.   

Rubrik berarti "panduan penilaian yang digunakan untuk menilai kualitas 

tanggapan yang dibangun siswa". Sederhananya, rubrik adalah 

seperangkat kriteria untuk penilaian tugas. Rubrik biasanya berisi 

kriteria, definisi kualitas untuk kriteria tersebut pada tingkat pencapaian 

tertentu, dan strategi penilaiannya. Rubrik disajikan dalam format tabel 

dan dapat digunakan oleh guru ketika menilai, dan oleh siswa ketika 

hendak melakukan tugas yang dinilai tersebut. 

Secara umum, cara pembuatan rubrik adalah sebagai berikut: 

a) Lihat atau pikirkan model-model pekerjaan yang baik versus tidak 

baik dari tugas tersebut. 

b) Tentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai kualitas 

tersebut. 

c) Tentukan deskripsi atau indikator kualitas terbaik (misalnya skor 4).  

d) Buat gradasi kualitas, misalnya seperti apa kualitas yang mendapat 

skor 3, 2, dan 1.  

e) Buat dalam bentuk tabel, dengan format umum sebagai berikut: 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

     

     

     

 

Nilai yang didapat mengikuti formula umum: 

100


maksimumskor

siswaskor
nilai  

Guru dapat memberi bobot yang berbeda pada tiap-tiap kriteria.  
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8) Review instrumen oleh guru sejawat  

9) Revisi instrumen dan rubrik 

10) Ujicoba dan revisi instrumen (jika memungkinkan) 

 

G. Bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan 

Terdapat berbagai berbagai bentuk ujian yang dapat dipilih satuan 

pendidikan, antara lain portofolio, tes tertulis, produk, proyek, tes lisan, tes 

kinerja, tes praktik, dan bentuk lain. Berbagai bentuk ujian tersebut di atas, 

dapat dipergunakan oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan 

penilaian yang menjadi kewenangan satuan pendidikan, seperti Penilaian 

Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), dan Ujian Sekolah 

(US).  

 

1. Portofolio 

a. Definisi 

Portofolio adalah penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan 

informasi yang bersifat reflektif-integratif yang menunjukkan 

perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode 

tertentu. Penilaian portofolio mengumpulkan informasi hasil belajar 

melalui: 

 observasi sampel sampel karya atau produk;  

 analisis dan refleksi isi portofolio secara teratur; 

 penyimpulan serta penilaian kemajuan siswa. 

 

b. Jenis-jenis portofolio 

Terdapat berbagai cara mengklasifikasikan portofolio. Salah satu 

klasifikasi memilah portofolio menjadi 3 jenis: 

1) Portofolio kerja merupakan semua koleksi hasil kerja pada suatu 

mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. 

2) Portofolio dokumentasi adalah koleksi hasil kerja (produk) 

siswa pada suatu mata pelajaran pada satu periode waktu 

tertentu,  yang berisi hasil kerja pilihan  terbaik  yang diajukan 

untuk dinilai  

3) Portofolio pilihan (showcase portfolio) digunakan untuk 

menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada 

suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. 
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c. Kompetensi-kompetensi yang dapat diukur dengan portofolio 

Pada dasarnya semua kompetensi dapat diuji dengan portofolio. 

Dengan mencermati kumpulan karya siswa, maka guru akan dapat 

menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Akan 

tetapi, guru tetap perlu melakukan pemetaan SKL dan KD-KD yang 

paling sesuai untuk diujikan dengan portofolio. Bahkan, 

dimungkinkan portofolio siswa ini mencakup beberapa mata 

pelajaran. 

d. Langkah-langkah ujian dengan portofolio 

Berikut ini adalah langkah-langkah ujian dengan portofolio: 

1) Siswa mengumpulkan karyanya. Karya ini berupa hasil isian 

LKPD yang telah dikoreksi, hasil Penilaian Harian (PH) yang 

telah dikoreksi, hasil karya poster, tulisan, puisi, sertifikat hasil 

kegiatan atau lomba, dan lain-lain. Jika sekolah memutuskan 

menggunakan bentuk ujian portofolio, seharusnya sejak awal 

tahun pelajaran telah disampaikan ke siswa. Ada pemahaman 

yang tidak tepat, yakni siswa baru ditugasi membuat karya 

portofolio pada saat pekan ujian. Tentu saja, hal ini akan sangat 

memberatkan siswa dan orang tua (karena akhirnya orang tua 

ikut membantu siswa), serta tidak sesuai dengan maksud ujian 

portofolio.  

2) Sekolah mengembangkan menyusun kisi-kisi dan instrumen 

Lembar Instruksi Penyusunan Portofolio. Instrumen ini berisi 

perintah untuk menyeleksi karya berdasarkan kriteria tertentu, 

refleksi, dan kriteria penilaiannya. Kriteria portofolio bisa jadi 

ditetapkan, siswa bisa memilih kriteria yang tepat dari beberapa 

opsi.  

3) Sekolah mengomunikasikan US bentuk portofolio kepada orang 

tua, dilampiri instrumen tersebut.  

4) Sekolah menyusun jadwal penyusunan portofolio. Dalam hal ini, 

jadwal siswa menyeleksi karyanya dan membuat refleksi 

terhadap karyanya.  

5) Sekolah melakukan pertemuan/pameran portofolio dan penilaian 

e. Moda penyimpanan portofolio 

Portofolio dapat disimpan dalam bentuk aslinya (hard copy) 

maupun dalam bentuk digital. Bentuk digital ini misalnya hasil 

pindai (scan) karyanya. Bentuk digital dapat disimpan dalam media 

penyimpanan, atau sekolah dapat membuat/menentukan platform 

penyimpanan di awan (cloud), misalnya google drive, atau cara lain. 
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f. Melibatkan siswa dalam penyusunan portofolio 

Siswa diberitahukan sejak awal, bahkan bisa jadi sejak kelas VII, 

bahwa akan ada penilaian portofolio sebagai salah satu bentuk US. 

Siswa mengumpulkan semua karyanya. Selanjutnya, pada periode 

ujian, siswa menyeleksi karyanya, dan membuat refleksi diri. Siswa 

kemudian memamerkan atau mempresentasikan karya 

portofolionya, dan guru membuat penilaian terhadap portofolio itu. 

g. Lembar Instruksi Portofolio  

Berikut adalah instruksi umum untuk pengembangan portofolio, 

yang bisa dilengkapi sesuai keperluan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEMBAR INSTRUKSI PEMBUATAN PORTOFOLIO 

 

1) Tentunya kamu telah memiliki kumpulan karya sejak kelas VII, misalnya hasil 

isian LKPD yang telah dikoreksi, hasil Penilaian Harian (PH), hasil Penilaian 

Tengah Semester (PTS), hasil karya poster, tulisan, puisi, sertifikat  hasil kegiatan 

atau lomba, dan lain-lain.  

2) Pilih 12 karya terbaikmu. Upayakan karya-karya tersebut mencakup karya pada 

kelas VII, VIII, dan IX. (Catatan: tema portofolio ini karya terbaik, kelas tidak 

harus mulai kelas VII, jumlah bisa disesuaikan). 

3) Buatlah tulisan yang menunjukkan: 

 Karya tentang apa, pada tiap karya tersebut? 

 Kemampuan apa yang dicerminkan tiap karyamu itu? 

 Mengapa tiap karya itu karya terbaikmu?  

 Mengapa hal itu penting bagi dirimu? 

4) Susun portofoliomu secara rapi, menarik, diberi judul, dan sistematika yang baik.  

5) Kamu akan dinilai dengan kriteria: 

 Kualitas sampel karya terbaikmu 

 Kemampuan yang ditunjukkan oleh karyamu 

 Sistematika, kerapian, dan kemenarikan portofoliomu 

 Tulisan refleksimu 
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h. Rubrik 

Berdasarkan kriteria penilaian yang dikomunikasikan di atas, dapat 

dibuat kriteria penilaian (rubrik) sampel karya sesuai maksud 

portololio, contohnya sebagai berikut: 

 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

Kualitas sampel 

karya  

Lengkap, berkualitas, 

mencerminkan karya 

terbaik/sesuai maksud 

Ada satu 

aspek yang 

kurang 

Ada dua 

aspek yang 

kurang 

Ada tiga 

aspek yang 

kurang 

Kemampuan yang 

ditunjukkan oleh 

karya 

Sesuai kecakapan KD 

yang dipetakan, 

memadai sebagai 

sampel kemampuan, 

karya mencerminkan 

kemampuan 

Ada satu 

aspek yang 

kurang 

Ada dua 

aspek yang 

kurang 

Ada tiga 

aspek yang 

kurang 

Sistematika, 

kerapian, dan 

kemenarikan 

portofolio 

Ada judul, sistematis, 

rapi, menarik 

Ada satu 

aspek yang 

kurang 

Ada dua 

aspek yang 

kurang 

Ada tiga 

aspek yang 

kurang 

Tulisan refleksi Refleksi mencakup: 

karya tentang apa, 

kemampuan yang 

dicerminkan tiap karya, 

alasan sebagai  karya 

terbaikmu, dan  

alasan hal itu penting 

bagi dirinya 

Ada satu 

aspek yang 

kurang 

Ada dua 

aspek yang 

kurang 

Ada tiga 

aspek yang 

kurang 

 

2. Tugas Proyek 

a. Definisi 

Secara harfiah, sebuah proyek berarti rencana pekerjaan dengan 

sasaran khusus dan dengan waktu penyelesaian yang tegas. Dengan 

demikian, penilaian bentuk tugas proyek memiliki karakteristik yang 

mengukur kemampuan siswa untuk menyelesaikan suatu tugas 

dalam periode atau waktu tertentu, dengan tahapan tertentu.  

Tugas yang dikerjakan mengikuti fase perencanaan, penyusunan 

jadwal, pelaksanaan, presentasi laporan/publikasi hasil proyek, serta 

refleksi proses dan hasil proyek. 
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b. Jenis-jenis tugas 

1) Ujian bentuk tugas proyek memerlukan durasi waktu yang jelas 

2) Tugas proyek dapat dilakukan secara individu maupun 

kelompok. Jika tugas dilakukan secara berkelompok, guru harus 

dapat memastikan peran setiap individu dalam kelompok.  

3) Tugas proyek dapat mencakup satu atau beberapa KD yang 

dipandang sesuai dengan SKL, dapat pula mencakup satu atau 

beberapa mata pelajaran. 

 

c. Kompetensi yang diukur  

Ujian tugas proyek dapat mengukur sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Sikap yang dapat dinilai dari ujian tugas proyek 

misalnya ketekunan, gotong royong dan peduli dengan anggota tim, 

kemauan untuk mengikuti tenggat waktu. Aspek pengetahuan dan 

keterampilan dapat dinilai dari perencanaan/desain, karya, dan 

refleksinya. Selain itu, ujian tugas proyek dapat mengungkap 

keterampilan yang diperlukan bagi masa depannya, yakni bekerja 

sama, berkomunikasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah.  

 

d. Langkah-langkah ujian tugas proyek 

Berikut ini adalah langkah-langkah ujian dengan tugas proyek: 

1) Sekolah memutuskan bentuk ujian tugas proyek pada satu atau 

gabungan beberapa mata pelajaran,  

2) Sekolah menyusun kisi-kisi, mengembangkan instrumen 

Lembar Instruksi Tugas Proyek dan Rubrik.  

3) Sekolah mengomunikasikan US bentuk tugas proyek kepada 

orang tua, dilampiri instrumen dan rubrik tersebut, serta tenggat 

waktu.  

4) Guru membagi siswa dalam kelompok yang anggotanya 

heterogen, jika tugas proyek dilakukan secara berkelompok. 

5) Sekolah memfasilitasi siswa melakukan perencanaan proyek, 

peralatan dan bahan yang diperlukan (dengan berkoordinasi 

dengan orang tua/wali siswa)  

6) Guru melakukan monitoring tugas proyek dan penilaian 

7) Sesuai tenggat waktu, sekolah menyelenggarakan 

presentasi/pameran hasil proyek, guru melakukan penilaian  
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e. Kisi-kisi dan Lembar Instruksi Tugas Proyek  

Contoh format kisi-kisi seperti yang telah disajikan sebelumnya. 

Instruksi tugas proyek, secara umum minimal berisi: judul proyek, 

instruksi terkait langkah-langkah penyelesaian proyek, hal-hal yang 

perlu disiapkan saat presentasi proyek, dan kriteria penilaian proyek. 

Format kisi-kisi dan komponen dalam lembar instruksi tugas proyek 

ini dapat dilengkapi sesuai keperluan sekolah.  

 

f. Rubrik 

Berdasarkan kriteria penilaian yang dikomunikasikan ke siswa, 

dapat dibuat kriteria penilaian (rubrik) tugas proyek, dengan contoh 

sebagai berikut:  

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

Kualitas 

perencanaan 

dan proses 

penyelesaian 

proyek 

    

Kualitas hasil 

proyek 

    

Kualitas 

refleksi dan 

presentasi 

    

Peran anggota 

dalam 

kelompok 

    

 

 

3. Tugas Produk 

a. Definisi 

Ujian bentuk tugas produk adalah penilaian terhadap keterampilan 

siswa dalam  mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki  ke dalam 

wujud produk dalam waktu yang ditentukan. Tugas produk 

menitikberatkan pada kualitas suatu produk yang dihasilkan.  

b. Jenis-jenis tugas 

1) Tugas produk dapat dilakukan secara individu maupun 

kelompok. Jika tugas dilakukan secara berkelompok, guru harus 

dapat memastikan peran setiap individu dalam kelompok.  
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2) Tugas dapat mencakup satu atau beberapa KD yang dipandang 

sesuai dengan SKL, dapat pula mencakup satu atau beberapa 

mata pelajaran. 

c. Kompetensi yang diukur  

Ujian tugas produk dapat mengukur sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Sikap yang dapat dinilai dari ujian tugas produk 

misalnya ketekunan yang dicerminkan dari hasil produk. Aspek 

pengetahuan dan keterampilan dapat dinilai dari produk karya siswa.  

 

d. Langkah-langkah ujian tugas produk 

Berikut ini adalah langkah-langkah ujian dengan tugas proyek: 

1) Sekolah memutuskan bentuk ujian tugas produk pada satu atau 

gabungan beberapa mata pelajaran,  

2) Sekolah menyusun kisi-kisi dan mengembangkan instrumen 

Lembar Instruksi Tugas Produk dan Rubrik.  

3) Sekolah mengomunikasikan US bentuk tugas produk kepada 

orang tua, dilampiri instrumen dan rubrik tersebut, serta tenggat 

waktu.  

4) Guru membagi siswa dalam kelompok yang anggotanya 

heterogen, jika tugas produk dilakukan secara berkelompok. 

5) Sekolah memfasilitasi siswa melakukan penyelesaian tugas 

produk, dengan durasi dan lokasi yang ditetapkan, peralatan dan 

bahan yang diperlukan (dengan berkoordinasi dengan orang 

tua/wali siswa). 

6) Sesuai tenggat waktu, guru penilaian hasil produk.  

 

e. Lembar Instruksi Tugas Produk  

Secara umum, dalam lembar instruksi tugas produk berisi informasi: 

1) Judul produk yang akan dihasilkan peserta didik, 

2) Perintah yang harus dilakukan peserta didik terkait pembuatan 

produk tersebut, 

3) Kesepakatan pengumpulan produk yang sudah dihasilkan, dan 

4) Kriteria penilaian produk 

Sekolah bisa melengkapi sesuai keperluan.  
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f. Rubrik 

Rubrik ini dibuat berdasarkan kriteria penilaian produk yang telah 

ditetapkan dan disampaikan ke peserta didik. Dalam rubrik, minimal 

berisi kriteria penilaian dan penskorannya. Berikut ini diberikan 

contoh format rubrik. Sekolah boleh membuat format sendiri sesuai 

keperluannya.  

 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

     

     

     

dst     

 

4. Tes Praktik 

a. Definisi 

Tes Praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa 

keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan 

kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam Tes 

Praktik adalah kualitas proses mengerjakan/melakukan suatu tugas.  

Respon berupa aktivitas tersebut dinilai dengan Rubrik. 

b. Kompetensi-kompetensi yang dinilai dengan Tes Praktik 

Titik berat ranah yang dinilai melaluai tes praktik adalah 

keterampilan. Walaupun demikian, saat siswa menampilkan 

aktivitasnya, tentu saja dapat dinilai kesungguhan, kedisiplinan, dan 

kepatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, yang ini 

semua masuk dalam ranah sikap.  

Contoh Tes Praktik adalah membacakan pidato dalam bahasa 

Inggris. 

c. Penyiapan instrumen Tes Praktik 

Penyiapan instrumen Tes Praktik sebagai berikut: 

1) Menganalisis SKL dan KI-KD yang sesuai untuk Tes Praktik 

2) Membuat kisi-kisi, dengan contoh format berikut.  

 

No 
Standar Kompetensi 

Lulusan 

Kompetensi 

Dasar yang 

Diujikan 

Materi 
Indikator 

Keterampilan 

Bentuk 

Instrumen 

1. Memiliki keterampilan 

berpikir dan bertindak 

kritis, kreatif, dan 

mandiri, dan komunikatif  

 

   Lembar Tes 

Praktik dan 

Rubrik 
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3) Membuat instrumen intrumen Lembar Tes Praktik. 

Secara umum, dalam lembar tes praktik berisi informasi: 

a) Judul tes praktik yang akan dilakukan peserta didik, 

b) Perintah yang harus didemonstrasikan/dipraktikkan peserta 

didik terkait tes praktik tersebut, dan 

c) Kriteria penilaian tes praktik 

Sekolah bisa melengkapi sesuai keperluan. 

 

4) Membuat Rubrik  

Berikut adalah salah satu contoh format Rubrik Tes Praktik. 

Sekolah boleh membuat format yang berbeda.  

 

No Unsur Penilaian Indikator Skor 

1 Aspek 1 

Uraian 

 

 4 

 3 

 2 

 1 

2 Aspek 2   

Uraian 

 

 4 

 3 

 2 

 1 

3 Aspek 3 

Uraian 

 

 4 

 3 

 2 

 1 

dst  

  4 

 3 

 2 

 1 

 

5) Menyiapkan peralatan/media dan jadwal 
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d. Langkah-langkah ujian dengan Tes Praktik 

Langkah-langkah pelaksanaan ujian tes praktik adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebelum pelaksanaan, materi tes praktik yang diujikan 

sebaiknya  dikomunikasikan kepada siswa. 

2) Pelaksanaan ujian  

Pada fase pelaksanaan Tes Praktik, guru mengatur jadwal 

aktivitas tampilan/praktik siswa, guru mengatur alur kelancaran 

pelaksanaan tes sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan 

memberi penilaian. 

 

5. Tes Kinerja 

a. Definisi 

Tes kinerja berupa 

1) perintah kepada siswa untuk melakukan suatu tugas atau 

menyelesaikan masalah yang nyata atau kontekstual, yang dapat 

diselesaikan dengan material/bahan yang ada di sekitar siswa,  

2) format untuk menampilkan temuan atau hasil siswa (misalnya 

format kesempatan penampilan/penyajian, format tabel, format 

grafik, foto, gambar, dan lainnya), dan  

3) kriteria penilaian atau rubrik. 

 

Tes kinerja dapat menitikberatkan pada praktik, produk, atau kedua-

duanya. Oleh karena penekanan pada praktik dan produk telah 

berdiri sendiri sebagai salah satu bentuk ujian, maka tes kinerja ini 

dimaksudkan untuk menilai kedua-duanya, yakni praktik (saat 

melakukan tugas) dan produk (hasil tugas).    

 

b. Kompetensi-kompetensi yang dinilai dengan Tes Kinerja 

Tes kinerja ini dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sesuai SKL atau KD-KD yang 

dipetakan. Sebagai tambahan, tes kinerja dapat digunakan untuk 

mengungkap penguasaan keterampilan pemecahan masalah, 

pembuatan keputusan, dan berpikir kreatif.  

Contoh Tes Kinerja: 

 Membuat dan menampilkan teks percakapan dalam bahasa 

Inggris untuk situasi tertentu. Pada tes ini siswa dinilai 

berdasarkan hasil teks yang dibuat, percakapan yang 

didemonstrasikan, dan sikap saat tes ini. 
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c. Penyiapan instrumen Tes Kinerja 

Penyiapan instrumen tes kinerja sebagai berikut: 

1) Menganalisis SKL dan KI-KD yang sesuai dengan Tes Kinerja 

2) Membuat kisi-kisi, dengan contoh format berikut. Sekolah 

boleh membuat format kisi-kisi yang berbeda.  

No 

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

Kompetensi 

Dasar yang 

Diujikan 

Materi 
Indikator 

Keterampilan 

Bentuk 

Instrumen 

1. Memiliki 

keterampilan 

berpikir dan 

bertindak 

kritis, kreatif, 

dan mandiri, 

dan 

komunikatif  

   Lembar Tes 

Kinerja dan 

Rubrik 

 

3) Membuat Instrumen Lembar Tes Kinerja  

Secara umum, lembar tes kinerja berisi: 

a) Judul aktivitas/topik tes kinerja  

b) Perintah atau tugas yang diberikan kepada siswa untuk 

dikerjakan dengan durasi waktu tertentu 

c) Aspek yang dinilai 

 

4) Membuat Rubrik 

Format rubrik tes kinerja dapat dibuat seperti format tes praktik.  

5) Menyiapkan ruang, peralatan, dan media  

 

d. Langkah-langkah ujian dengan Tes Kinerja 

Langkah-langkah pelaksanaan ujian tes kinerja adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebelum pelaksanaan, sekolah mengomunikasikan topik tes 

kinerja kepada siswa dan orang tua 

2) Pelaksanaan ujian  

Pada fase pelaksanaan Tes Kinerja, selain memberi penilaian, 

guru mengatur alur kelancaran pelaksanaan tes kinerja sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Guru dapat memberikan 

bantuan, selama tidak terkait dengan indikator yang dinilai.    

 

6. Tes Tertulis 

a. Definisi 
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Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya diberikan dalam 

bentuk tulisan. 

b. Kompetensi-kompetensi yang dinilai  

Dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, tes tertulis digunakan untuk 

mengukur kompetensi siswa pada aspek pengetahuan dan 

keterampilan. Level kognitif yang dapat diukur melalui tes tulis 

meliputi: Level 1 atau pemahaman (C1, C2), Level 2 atau penerapan 

(C3), dan Level 3 atau penalaran (C4, C5, C6).  

 

c. Variasi  

Secara garis besar, bentuk soal tes tertulis dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga varian: 

1) Soal yang pilihan jawabannya tersedia 

Soal yang pilihan jawabannya tersedia, meliputi:  

a) soal pilihan ganda;  

b) soal dua pilihan jawaban, yaitu: soal Benar-Salah atau Ya-

Tidak; dan soal menjodohkan. 

Kelebihan soal dengan pilihan jawaban tersedia adalah: 

a) Dapat menjangkau cakupan materi uji yang banyak 

b) Pemeriksaan jawaban siswa lebih mudah dan cepat 

c) Untuk pilihan ganda, dapat digunakan mengukur L1, L2, 

dan L3.  

Kekurangan soal dengan pilihan jawaban tersedia: 

a) Jawaban yang diberikan siswa belum tentu 

menggambarkan kemampuan siswa (siswa dapat menerka 

jawaban) 

b) Pembuatan soal relatif lebih sulit, perlu menyediakan 

pilihan jawaban 

 

2) Soal yang pilihan jawabannya tidak tersedia 

Jenis ini meliputi soal isian atau jawaban singkat dan soal 

uraian. 

Kelebihan soal dengan pilihan jawaban tidak tersedia: 

a) Jawaban yang diberikan siswa lebih menggambarkan 

kemampuan siswa 

b) Pembuatan soal relatif lebih mudah, tidak perlu 

menyediakan pilihan jawaban 

 

Kekurangan soal dengan pilihan jawaban tidak tersedia: 

a) Tidak dapat menjangkau cakupan materi uji yang banyak 



  

20 
 

KONSEP UJIAN YANG DISELENGARAKAN  

OLEH SATUAN PEDIDIKAN 

b) Pemeriksaan jawaban siswa lebih sulit dan butuh waktu 

lebih lama 

 

3) Soal campuran 

Soal campuran memiliki ciri terdapat pilihan jawaban dan ada 

tambahan isian jawaban. Sebagai contoh adalah soal pilihan 

ganda dengan alasan/argumen. 

Kelebihan soal dengan pilihan jawaban campuran: 

a) Dapat menjangkau cakupan materi uji yang banyak 

b) Argumen yang diberikan siswa dapat menggambarkan 

kemampuan siswa 

Kekurangan soal dengan pilihan jawaban campuran: 

a) Pembuatan soal relatif lebih sulit, perlu menyediakan 

pilihan jawaban dan memastikan jawaban yang perlu 

argumen 

b) Pemeriksaan jawaban siswa butuh waktu lebih lama (guru 

harus memastikan kesesuaian antara pilihan jawaban 

dengan argumen yang diberikan siswa) 

 

Perhatikan hal-hal berikut terkait pemilihan bentuk soal untuk 

keperluan penilaian, terutama Ujian Sekolah: 

1) Mencakup materi uji yang luas 

2) Menggambarkan kemampuan siswa 

3) Memerlukan waktu pengerjaan sekitar 100 – 120 menit 

 

d. Penyiapan Instrumen Tes Tertulis 

Berikut ini adalah langkah-langkah pengembangan tes tertulis. 

1) Menganalisis SKL dan KI-KD Kelas VII, VIII, dan IX 

2) Menentukan Lingkup Materi yang diujikan 

3) Menentukan Level Kognitif yang diungkap (L1, L2, atau L3) 

4) Membuat Kisi-kisi atau Tabel Spesifikasi (memuat: Lingkup 

Materi, Level Kognitif, Jumlah Soal, dan Bentuk Soal).  

 

 

 

 

 

 

Berikut adalah contoh format kisi-kisi tes tertulis.  
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No 

Butir 

Soal 

Indikator 

Soal 

Topik/ 

Materi 

(Kelas) 

Konteks 
Level 

Kognitif 

Tingkat 

Kesulitan 

Bentuk 

Soal 

       

       

       

dst       

5) Menyusun Butir Soal (dilengkapi dengan Kunci Jawaban dan 

Pedoman Penskoran) 

6) Melakukan Telaah Kualitatif 

Telaah kualitatif ini dilakukan oleh rekan guru yang tidak 

membuat butir soal tersebut. Umumnya penelaah akan 

menelaah dari tiga aspek: isi, konstruksi, dan bahasa. Dari sisi 

isi, penelaah memastikan soal yang dibuat sesuai indikator soal 

dalam kisi-kisi. Dari sisi konstruksi, penelaah memastikan soal 

yang dibuat sesuai dengan konstruk berpikir pada level soal dan 

materi yang diminta di kisi-kisi. Dari aspek bahasa, penelaah 

memastikan soal dapat dipahami oleh orang lain, pokok soal 

jelas, dan menggunakan kalimat yang baku.  

7) Melakukan Ujicoba Empiris (jika dimungkinkan). 

 

e. Langkah-langkah ujian dengan Tes Tertulis 

Langkah-langkah pelaksanaan ujian tes tertulis adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebelum pelaksanaan, sekolah mengomunikasikan ujian kepada 

siswa dan orang tua, menyiapkan instrumen soal tes tertulis dan 

pedoman penskoran, menyiapkan personil, ruang ujian, dan 

sarana ujian (terutama jika ujian dilakukan berbasis komputer) 

2) Pelaksanaan ujian  

Guru pengawas melakukan proses pembagian soal, memulai 

ujian, melakukan pengawasan, mengingatkan waktu ujian, dan 

mengumpulkan lembar jawaban siswa.  

3) Koreksi 

Guru melakukan koreksi menggunakan pedoman penskoran 

yang telah disiapkan. Jika bentuk tes adalah pilihan dan 

dilakukan berbantuan komputer, maka sistem di komputer akan 

melakukan koreksi berdasarkan data yang dimasukkan. Nilai 

hasil koreksi ini selanjutnya diolah lebih lanjut sesuai 

kepentingan penilaian oleh satuan pendidikan. 

7. Tes Lisan 

a. Definisi 
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Tes lisan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru 

secara lisan dan siswa menjawab atau merespon pertanyaan tersebut 

secara lisan. 

b. Kompetensi-kompetensi yang dinilai dengan Tes Lisan 

Bentuk tes lisan dapat digunakan untuk menilai aspek pengetahuan, 

keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan, keterampilan 

berkomunikasi, dan keterampilan berpikir kreatif siswa sesuai 

dengan SKL, KI, dan KD. Selain itu, pada saat tes dapat dinilai 

kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi siswa. 

c. Penyiapan instrumen tes lisan 

Penyiapan instrumen tes lisan sebagai berikut: 

1) Menganalisis SKL dan KI-KD yang sesuai untuk Ujian Lisan 

2) Membuat kisi-kisi sesuai format. Berikut adalah contoh format 

kisi-kisi tes lisan. 

No 
Standar Kompetensi 

Lulusan 

Kompetensi 

Dasar yang 

Diujikan 

Materi 
Indikator 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

1. Mampu mengaitkan antar 

pengetahuan dalam 

konteks lingkungan 

sekitar 

   Daftar 

pertanyaan 

lisan dilengkapi 

rubrik 

 

3) Membuat daftar pertanyaan  

Ujian bentuk tes lisan ini umumnya dilakukan dalam tiga fase: 

pendahuluan, inti, dan penutup, maka diperlukan daftar 

pertanyaan pada tiap fase.  

Daftar pertanyaan dikemas dengan format sebagai berikut.  

Pertanyaan Awal Pertanyaan Inti Pertanyaan Akhir 

 

 

  

 

4) Membuat rubrik, misalnya dengan format sebagai berikut.  

Pertanyaan 4 3 2 1 

(Tuliskan 

daftar 

pertanyaan) 

Skor 4, jika … Skor 3, jika … Skor 2, jika … Skor 1, jika … 

 

5) Menyiapkan media (jika ada) 

d. Langkah-langkah ujian dengan Tes Lisan 

Langkah-langkah pelaksanaan ujian tes lisan adalah sebagai berikut: 
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1) Sebelum pelaksanaan, topik-topik ujian sebaiknya  

dikomunikasikan kepada siswa. 

2) Pelaksanaan ujian  

a) Pada fase awal: 

Guru memulai dengan salam dan membuka percakapan yang 

bisa mencairkan suasana dan menenangkan siswa. Lalu guru 

mengarahkan ke topik dengan dibantu media yang sesuai, 

menanyakan pertanyaan yang umum pada topik, pertanyaan 

yang mudah, yang membuat siswa bisa memulai menjawab 

dengan percaya diri.   

b) Pada fase inti: 

Dari jawaban siswa pada fase awal, selanjutnya guru dapat 

melanjutkan tes dengan memberikan pertanyaan lanjutan 

sesuai daftar pertanyaan. Pertanyaan lanjutan ini dapat 

berupa rincian, contoh atau noncontoh, ide lain, alasan, dan 

sebagainya. 

c) Pada fase akhir: 

Guru bertanya kepada siswa apakah ada hal (topik) yang 

belum ditanyakan pada ujian, tetapi yang menurutnya 

penting. Jika ada, ini adalah kesempatan bagus untuk 

membahas topik itu. Hal ini juga memberi siswa kesempatan 

untuk menunjukkan pengetahuan pada topik tersebut. Tentu 

saja, kedalaman pembahasan diserahkan kepada keputusan 

guru. 

Berdasarkan jawaban-jawaban siswa, guru membuat 

penilaian. 

H. Memilih bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan 

1. Rangkuman bentuk ujian  

Kita telah membahas 7 (tujuh) alternatif bentuk ujian yang 

diselenggarakan satuan pendidikan. Tabel berikut merangkum 7 bentuk 

itu, beserta kekurangan dan kelebihannya. 

  



  

 
 

2
4

 
 

 

Bentuk 

Penilaian 
Aktivitas Siswa 

Kompetensi 

yang dapat 

dinilai 

Instrumen Kebutuhan Waktu Kelebihan Kekurangan 

Portofolio Mengumpulkan 

karya, memilih 

karya, 

merefleksi karya 

Sikap, 

pengetahuan, 

dan 

keterampilan  

Lembar 

Instruksi 

Pembuatan 

Portofolio 

dan Rubrik 

Karya 

siswa pada 

periode 

tertentu 

Pengumpulan 

karya: sesuai 

periode; 

memilih, 

merefleksi 

karya: ± 1 

minggu 

Menilai 

banyak KD 

dan kurun 

waktu selama 

sebagai siswa  

Durasi waktu 

lama 

Tes Tulis Menjawab soal 

secara tertulis 

Sikap, 

pengetahuan, 

keterampilan 

berpikir 

Soal dan 

Pedoman 

Penskoran 

Ruang dan 

peralatan 

tes  

Sekitar 90 

menit 

Menilai 

banyak KD  

Cenderung 

KD 

pengetahuan 

saja 

Tugas 

Proyek 

Merencanakan, 

melaksanakan, 

merefleksi, 

mempublikasika

n .... 

Sikap, 

pengetahuan, 

dan 

keterampilan  

Lembar 

Tugas 

Proyek 

dan Rubrik 

Peralatan, 

bahan, 

publikasi 

Sekitar 2 

minggu 

Menilai sikap, 

pengetahuan, 

keterampilan 

dalam tindakan 

nyata 

Sedikit KD 

Tugas 

Produk 

Membuat 

produk sesuai 

tugas 

Sikap dan 

keterampilan  

Lembar 

Tugas 

Produk 

dan Rubrik 

Peralatan 

dan bahan 

Sekitar 1 

minggu 

Menilai sikap 

dan 

keterampilan 

dalam tindakan 

nyata 

Sedikit KD 
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Bentuk 

Penilaian 
Aktivitas Siswa 

Kompetensi 

yang dapat 

dinilai 

Instrumen Kebutuhan Waktu Kelebihan Kekurangan 

Tes 

Praktik 

Menampilkan 

aktivitas 

Sikap dan 

keterampilan  

Lembar 

Tes 

Praktik 

dan Rubrik 

Ruang dan 

peralatan 

Sekitar 90 

menit  

Menilai sikap 

dan 

keterampilan 

dalam tindakan 

nyata 

Sedikit KD 

Tes 

Kinerja 

Menampilkan 

aktivitas yang 

menghasilkan 

produk 

Sikap, 

pengetahuan, 

dan 

keterampilan  

Lembar 

Tes 

Kinerja 

dan Rubrik 

Ruang, 

Peralatan, 

dan bahan 

Sekitar 120 

menit  

Menilai sikap, 

pengetahuan, 

keterampilan 

dalam tindakan 

nyata 

Sedikit KD 

Tes Lisan Menjawab 

secara lisan 

terhadap soal 

lisan  

Sikap dan 

pengetahuan 

Lembar 

Soal dan 

Rubrik 

Ruang dan 

media 

Sekitar 30 

menit 

Menilai 

pengetahuan 

secara presisi 

Sedikit KD, 

untuk 

keseluruhan 

siswa: 

memakan 

waktu lama 

K
O

N
S

E
P

 U
J
IA

N
 Y

A
N

G
 D

IS
E

L
E

N
G

A
R

A
K

A
N

  

O
L
E

H
 S

A
T

U
A

N
 P

E
D

ID
IK

A
N

 



 

26 
 

KONSEP UJIAN YANG DISELENGARAKAN  

OLEH SATUAN PEDIDIKAN 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada satu bentuk ujian yang 

paling baik untuk segala keperluan. Oleh karena itu, seyogyanya sekolah 

memutuskan bentuk ujian yang secara efisien dapat menilai aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan siswa. Sekolah juga dapat memutuskan suatu bentuk 

ujian tertentu (misalnya Tugas Proyek) dapat digunakan untuk menilai KD beberapa 

beberapa mata pelajaran. 

I. Pengelolaan dan tindak lanjut 

1. Pengolahan dan Tindak Lanjut Hasil Ujian 

Hasil ujian berupa nilai dan deskripsi. Nilai US merupakan salah satu 

komponen kelulusan, nilai PAT merupakan salah satu komponen 

kenaikan kelas. Secara teknis pengolahan nilai ujian dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

a) Memeriksa hasil penilaian dari berbagai bentuk dan mengkonversi 

skor menjadi nilai. 

b) Mengolah lebih lanjut hasil penilaian (misalnya merata-rata, 

menentukan kecenderungan sikap, mencari nilai optimum atau 

maksimum pada aspek keterampilan) dan membuat deskripsi 

berdasarkan hasil penilaian pada aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

c) Menyusun Leger Nilai 

d) Melakukan rapat dewan guru untuk menyusun laporan hasil ujian, 

pengambilan keputusan terhadap siswa, dan merencanakan tindak 

lanjutnya. 

2. Tindak Lanjut Hasil Ujian 

a. Bagi siswa, hasil ujian ini berguna untuk mengetahui capaian 

kompetensi dirinya. Dengan mengetahui capaian kompetensi 

anaknya, maka orang tua siswa dapat merumuskan rencana terbaik 

bagi anaknya.  

b. Bagi guru, hasil ujian siswa berguna untuk membuat rencana 

peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, 

instrumen ujian tetap dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari bank 

soal atau instrumen. Guru juga dapat melakukan analisis instrumen 

penilaian berdasarkan skor siswa, untuk mempelajari secara empiris 

butir manakah yang perlu diperbaiki. 

c. Pemanfaatan ujian bagi sekolah antara lain untuk membuat 

pelaporan hasil belajar, pemetaan mutu pendidikan di sekolah, dan 

rencana program ke depannya. 
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Di Indonesia mata pelajaran Bahasa Inggris mulai dibelajarkan secara formal pada 

jenjang pendidikan SMP/MTs. Oleh karena itu, bagi sebagian besar peserta didik 

SMP/MTs, belajar Bahasa Inggris merupakan pengalaman pertama. Hanya sebagian 

kecil siswa SMP/MTs yang telah belajar Bahasa Inggris pada jenjang pendidikan 

sebelumnya baik secara formal maupun nonformal.  

Secara umum tujuan pembelajaran Bahasa Inggris di Indonesia adalah agar siswa (1) 

memiliki perilaku yang berterima dalam konteks pribadi, sosial, akademik, dan 

profesional; (2) memiliki  pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif tentang teks, yang meliputi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan sebagai kompetensi pendukung; dan (3) memiliki keterampilan 

berkomunikasi dalam Bahasa Inggris secara lisan dan tertulis dengan lancar, akurat 

dan berterima dalam empat keterampilan berbahasa di berbagai konteks untuk 

berbagai tujuan dengan menggunakan berbagai jenis teks dan fungsi bahasa. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, materi pembelajarannya dirancang dengan berbasis 

genre. Dengan demikian, pembelajarannya dilaksanakan dengan melakukan berbagai 

tindakan komunikatif secara bermakna, baik secara lisan maupun tertulis, dalam 

berbagai konteks yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Hal ini berarti bahwa 

teks dipelajari bukan sebagai sasaran akhir, tetapi sebagai alat untuk melakukan 

berbagai aktivitas terkait dengan kehidupan nyata. 

 

Sesuai dengan rumusan Kompetensi Inti untuk SMP/MTs, pembelajaran dirancang 

untuk memberikan pengalaman dalam menggunakan teks-teks berbahasa Inggris 

untuk memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata, melalui kegiatan berbicara, 

menyimak, membaca, dan menulis dalam ranah konkret dan abstrak. Penggunaan 

teks juga bertujuan untuk menumbuhkan sikap menghargai dan menghayati nilai-

nilai agama dan sosial, termasuk perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

INSPIRASI BUTIR SOAL UJIAN MATA 

PELAJARAN BAHASA INGGRIS 
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Terkait dengan ruang lingkup materi, materi mata pelajaran Bahasa Inggris pada 

jenjang SMP/MTs meliputi (1) teks-teks pendek dan sederhana dalam wacana 

interpersonal, transaksional, khusus, dan fungsional yang berbentuk descriptive, 

recount, narrative, procedure, dan information report lisan dan tulis pada tataran 

literasi fungsional; (2) penguasaan setiap jenis teks yang mencakup tiga aspek, yaitu 

fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, yang ketiganya ditentukan dan 

dipilih sesuai dengan tujuan dan konteks komunikasinya; (3) sikap yang mencakup 

menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri; (4) keterampilan yang mencakup 

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menonton, secara efektif, dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya; (5) 

unsur-unsur kebahasaan yang mencakup penanda wacana, kosakata, tata bahasa, 

ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan kerapian tulisan tangan; dan (6) 

modalitas dengan batasan makna yang jelas. 

Jenis teks yang dibelajarkan pada mata pelajaran Bahasa Inggris untuk jenjang 

SMP/MTs meliputi: 

1. Teks interaksi interpersonal yang melibatkan tindakan: 

a. menyapa, berpamitan, mengucapkan terimakasih, meminta maaf dan 

menanggapinya (kelas VII) 

b. meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan 

mengungkapkan pendapat, menyuruh, mengajak, meminta ijin serta 

menanggapinya (kelas VIII) 

c. menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan 

prestasi, serta menanggapinya (kelas IX) 

 

2. Teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait: 

a. jati diri, nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, 

tanggal, dan tahun, nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik 

yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari, sifat orang, binatang, dan 

benda, tingkah laku/tindakan/fungsi orang, binatang, benda (kelas VII) 

b. kemampuan dan kemauan, melakukan suatu tindakan, keharusan, larangan, 

dan himbauan, keberadaan orang, benda, binatang, keadaan/tindakan/kegiatan/ 

kejadian yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum,  

keadaan/tindakan/kegiatan/ kejadian yang sedang dilakukan/berlangsung saat 

diucapkan, perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, benda, dan  

keadaan/tindakan/kegiatan/ kejadian yang dilakukan/terjadi, rutin maupun 

tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau (kelas VIII) 
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c. maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan/kegiatan, 

keadaan/tindakan/kegiatan/ kejadian yang sedang dilakukan/terjadi pada saat 

ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang, keadaan/tindakan/kegiatan/ 

kejadian yang sudah/telah dilakukan/terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan 

keadaan sekarang tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik, dan  

keadaan/tindakan/kegiatan/ kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya 

(kelas IX) 

 

3. Teks fungsional yang meliputi: 

a. Teks deskriptif  terkait orang, binatang, dan benda (kelas VII) 

b. Teks recount terkait pengalaman pribadi di waktu lampau (kelas VIII) 

c. Teks prosedur terkait resep makanan/minuman dan manual, teks naratif 

terkait fairy tales, teks information report  terkait mata pelajaran lain di 

Kelas IX (kelas IX) 

4. Teks khusus yang meliputi 

a. Lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP/MTs (kelas VII) 

b. Greeting card, pesan singkat dan pengumuman/ pemberitahuan (notice), dan 

lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP/MTs (kelas VIII) 

c. Label terkait obat/makanan/minuman, iklan terkait produk dan jasa, dan lirik 

lagu terkait kehidupan remaja SMP/MTs (kelas IX) 

 

Di akhir pendidikannya pada jenjang SMP/MTs, pada mata pelajaran Bahasa Inggris 

siswa ditargetkan untuk mencapai kompetensi sebagai berikut: (1) memiliki 

keterampilan berbahasa Inggris yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak 

mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya; 

(2) memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang fungsi sosial, 

struktur makna (urutan makna dalam teks atau yang selama ini kita kenal dengan 

istilah struktur teks), dan unsur kebahasaan berbagai teks dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian 

yang tampak mata; dan (3) memiliki keterampilan menangkap makna dan menyusun 

teks lisan dan tulis dengan kritis melalui kegiatan berbicara, menyimak, membaca, 

dan menulis tentang yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis. 

Terlihat jelas dalam uraian di atas bahwa kompetensi lulusan SMP/MTs dalam mata 

pelajaran Bahasa Inggris meliputi tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Oleh karena itu, penilaian di akhir jenjang dalam mata pelajaran ini 

juga dilakukan dalam rangka untuk memastikan ketercapaian ketiga ranah tersebut. 

Untuk dapat menilai ketiga aspek tersebut penilaian hendaknya dilaksanakan secara 

integratif yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam menggunakan 
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Bahasa Inggris lisan dan tulis secara kontekstual sesuai dengan tujuan dan fungsi 

sosialnya. 

 

Dalam konteks ujian di akhir jenjang, berikut disajikan berbagai bentuk ujian yang 

dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian ketiga aspek di atas dalam mata 

pelajaran Bahasa Inggris. Bentuk-bentuk ujian tersebut meliputi portofolio, 

penugasan, tes tertulis, dan bentuk kegiatan lainnya. Setiap bentuk ujian tersebut 

memiliki karakteristik seperti yang telah diuraikan pada Bab II. Pada Bab III ini 

disajikan berbagai contoh soal/tugas untuk setiap bentuk ujian tersebut. Diharapkan 

contoh-contoh ini dapat menginspirasi bapak/ibu guru dalam mengembangkan butir 

soal/tugas  yang lebih baik untuk melaksanakan ujian di sekolah masing-masing. 

A. Portofolio 

1. Pengertian 

Penilaian portofolio merujuk pada sebuah sistem untuk mengumpulkan hasil 

observasi, sampel kinerja, dan sampel karya atau produk dalam sebuah folder 

portofolio; menganalisis isi portofolio secara teratur; menyimpulkan kemajuan 

siswa sebagaimana yang terdokumentasikan dalam portofolio tersebut (Herrel, 

1996). Dalam penilaian portofolio, seringkali siswa dilibatkan dalam memilih 

karya yang akan disimpan. Siswa juga terlibat dalam review dan penilaian karya, 

menentuan tujuan untuk karya selanjutnya, dan berbagi konten dengan orang tua 

(Farr & Tone, 1998). Salah satu kesesuaian penilaian portofolio dalam pelajaran 

Bahasa Inggris adalah memungkinkan dilakukannya penilaian yang didasarkan 

pada sampel aktual dari karya siswa dan kemajuan yang dialami siswa tanpa 

terlalu tergantung pada skor tes terstandar yang sering sulit dimengerti siswa 

(Hernandez, 2000).  

2. Jenis-Jenis Portofolio 

Secara umum, portofolio dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu portofolio 

kerja (working portfolio), portofolio dokumentasi (documentary portfolio), dan 

portofolio pilihan (showcase portfolio).  

a. Portofolio kerja merupakan semua koleksi hasil kerja pada suatu mata 

pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Dalam mata pelajaran 

Bahasa Inggris, portofolio kerja dapat berupa kumpulan semua hasil tulisan 

siswa baik yang berupa catatan, draf awal, draf setelah disunting, draf 

sebelum final dan tulisan akhir. Portofolio jenis ini lebih berfungsi sebagai 

penilaian formatif.  

b. Portofolio dokumentasi adalah koleksi hasil kerja (produk) siswa pada suatu 

mata pelajaran pada satu periode waktu tertentu,  yang berisi hasil kerja 
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pilihan  terbaik  yang diajukan untuk dinilai. Portofolio dokumentasi tidak 

hanya berisi produk hasil kerja siswa, tetapi juga memuat informasi 

mengenai proses dalam menghasilkan produk tersebut. Portofolio 

dokumentasi untuk menulis bahasa Inggris misalnya, berisi hasil akhir tulisan 

siswa dan juga draf serta komentar siswa dalam proses menghasilkan tulisan 

tersebut. Draf dan komentar pilihan siswa untuk memberikan bukti proses 

yang dilalui siswa dalam menghasilkan karya. Dengan cara ini, guru dapat 

menilai seberapa baik siswa dalam merencanakan, menulis, dan melakukan 

refleksi.  

c. Portofolio pilihan (showcase fortfolio) digunakan untuk menunjukkan hasil 

terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi 

tertentu. Tidak seperti portofolio dokumentasi yang memuat bukti proses 

dalam menghasilkan produk, portofolio pilihan hanya berisi produk yang 

telah selesai. Portofolio pilihan tidak memuat bukti proses pekerjaan, 

perbaikan, dan penyempurnaan produk. 

 

3. Kompetensi-Kompetensi yang Dapat Diukur dengan Portofolio 

Semua KD, baik KD-3 maupun KD-4 dalam mata pelajaran Bahasa Inggris dapat 

diukur dengan portofolio. Namun dalam ujian yang dilakukan oleh satuan 

pendidikan, guru perlu memetakan KD-KD mana saja yang paling tepat untuk 

diukur melalui portofolio. Perlu kiranya diperhatikan, bahwa dalam ujian oleh 

satuan pendidikan, teknik atau bentuk penilaian portofolio masih perlu dilengkapi 

dengan bentuk penilaian lain agar ketercukupan lingkup materi yang diujikan 

dapat proporsional. 

Untuk memberikan gambaran kompetensi dalam mata pelajaran Bahasa Inggris 

yang dapat diukur melalui portofolio, guru dapat membuat kategori untuk entri 

portofolio sebagai berikut. 
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CONTOH FORMAT: KATEGORI FILE/ENTRI PORTOFOLIO 

 

Mata 

Pelajaran 
Kategori File/Entri Contoh File/Entri 

Bahasa 

Inggris 

 

 

 

 

 

 

 

KD-3: Pengetahuan 

1. Teks Interaksi Interpersonal 

dan Transaksional 

a. Mengidentifikasi fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

b. Membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

c. Menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

 

 Corrected tests 

 List of personal 

vocabulary words 

illustrated and defined by 

students 

 Audiotapes samples of 

students “reading” a 

dialogue 

 Samples of dialogue 

scripts written by 

students 

 … 

 

2. Teks Fungsional Pendek 

a. Mengidentifikasi fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

b. Membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

c. Menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

 

 Corrected tests 

 List of personal 

vocabulary words 

illustrated and defined by 

student 

 Tables of several texts of 

different topics and their 

social functions 

 Mind map depicting the 

structure of the text 

 Venn diagram comparing 

and contrasting 

 … 

3. Teks Fungsional 

a. Mengidentifikasi fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

b. Membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

 

 Corrected tests 

 List of personal 

vocabulary words 

illustrated and defined by 

student 
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Mata 

Pelajaran 
Kategori File/Entri Contoh File/Entri 

c. Menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan teks 

 Tables of several texts of 

different topicsand their 

social fuctions 

 Mind map depicting the 

sequence of events in a 

personal recount or a 

favorite story 

 Mind map depicting the 

steps in a procedural 

text. 

 Venn diagram comparing 

and contrasting 

 … 

4. Lirik Lagu 

Menafsirkan fungsi sosial dan 

unsur kebahasaan lirik lagu 

 Corrrected tests 

 List of personal 

vocabulary words 

illustrated and defined by 

student 

 List of songs with their 

social fuctions 

 ... 

 KD-4: Keterampilan 

1. Teks Interaksi Interpersonal 

dan Transaksional 

a. Menyusun teks interaksi 

 Audio/videotape samples 

of students enacting a 

dialogue 

 … 

 2. Teks Fungsional Pendek 

a. Menyusun teks 

fungsional pendek 

b. Menangkap makna teks 

fungsional pendek 

 Audio/ videotape samples 

of students giving an 

announcement, etc. 

 Best writing samples 

 Best written work 

responding to a short 

functional text 

 … 

 3. Teks Fungsional 

a. Menyusun teks 

fungsional  

 Audio/ videotape samples 

of students telling a story, 

giving instruction of how 
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Mata 

Pelajaran 
Kategori File/Entri Contoh File/Entri 

b. Menangkap makna teks 

fungsional 

to do something, 

recounting, etc 

 Videotapes samples of 

students enacting a scene 

from favorite story 

 Best writing samples 

 Best written work 

responding to a 

narrative, recount, 

procedural, descriptive, 

and report texts. 

 … 

 4. Lirik Lagu 

a. Menangkap makna 

secara kontekstual terkait 

fungsi sosial dan unsur 

kebahasaan lirik lagu 

 

 Writing samples 

describing the meaning 

of song liric and it socul 

function 

 … 

 

 

Berdasarkan format tersebut, selanjutnya guru dapat menentukan kompetensi apa 

yang akan diujikan melalui penilaian portofolio dalam ujian oleh satuan pendidikan. 

Bila kemudian guru telah menentukan bahwa kompetensi keterampilan yang akan 

diujikan, misalnya, selanjutnya guru menyusun portfolio sumary sheet. Tujuan 

pembuatan portfolio sumary sheet untuk memberikan informasi kepada siswa, 

sample karya apa saja yang akan dinilai. Dalam menentukan isi portfolio sumary 

sheet,  guru melibatkan siswa terutama dalam penentuan karya terbaik yang akan 

dimasukkan dengan tetap memperhatikan proporsi lingkup materi yang telah 

ditetapkan. 
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CONTOH: PORTFOLIO SUMMARY SHEET 

 

Student : …………………………………… Grade  

:……………………… 

Teacher : …………………………………… School : 

………………………. 

Required Contents 
Grade School Semester 

 1st 2nd 

1. Writing Sample: Descriptive Texts 7  √ 

2. Writing Sample: Greeting Cards/ Notice 8 √ √ 

3. Writing Sample: Recount Texts 8  √ 

4. Writing Sample: Responding to Procedural 

Texts 
9 √  

5. Writing Sample:Information Report Texts 9  √ 

6. Writing Sample: Responding to 

Adverisements 
9  √ 

Optional Contents 

1. Self Assessment 

2. Teacher Assessmen 

3. Average Writing Scores 

   

Comments 

   

 

4. Memilih Jenis Portofolio yang Tepat 

Penilaian portofolio dapat berfungsi formatif maupun sumatif. Untuk fungsi formatif 

atau diagnostik, portofolio digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

kelebihan dan kekurangan siswa, memperoleh gambaran perkembangan siswa pada 

satu periode tertentu, menjadi alat refleksi siswa dan sebagai dasar pemberian umpan 

balik oleh guru. Penilaian portofolio dengan fungsi sumatif bertujuan untuk memberi 

nilai atas capaian hasil kerja siswa.  
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Untuk keperluan ujian Bahasa Inggris, guru dapat memilih portofolio yang tepat 

sesuai dengan tujuan dan feasibilitasnya. Karena ujian merupakan penilaian sumatif 

yang bersifat final, guru dapat menentukan portofolio pilihan (showcase portfolio) 

dengan pertimbangan: 

a. memiliki tujuan penilaian sumatif 

b. mampu mengakumulasi sampel karya terbaik siswa, dan 

c. mempu memotret penguasaan kompetensi siswa secara proporsional 

Pilihan jenis portofolio untuk keperluan ujian tersebut juga harus 

mempertimbangkan adanya elemen penting yang tetap harus ada di dalamnya, 

yakni: 

a. Sampel Karya Siswa 

Sebagian besar portofolio berisi kumpulan karya siswa yang menunjukkan 

perkembangan kompetensinya dari waktu ke waktu. Sampel tersebut bisa berupa 

hasil penilaian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan seperti menyusun 

teks dan menangkap makna dalam berbagai bentuk, misalnya tulisan, 

audiovisual, komik, poster, deskripsi karya digital (book trail, podcast, dll). 

b. Evaluasi Diri Siswa 

Portofolio menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penilaian diri siswa. 

Portofolio merupakan kegiatan asesmen unik yang memberikan ruang bagi 

siswa untuk belajar memonitor kemajuan belajarnya sendiri dan bertanggung 

jawab terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang telah diputuskan 

sebelumnya bersama dengan guru. Ada 3 jenis evaluasi diri yang dapat 

dilakukan: 

1) Dokumentasi, siswa memberikan justifikasi atas karya yang dipilih untuk 

dimasukkan dalam portofolio. Misalnya saja, karya tersebut dipilih karena 

memiliki topik yang menarik, atau karena sedikit kesalahan ejaan, atau 

karena ketepatan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaanya.  

2) Komparasi, siswa membandingkan karya yang ditulis belakangan dengan 

karya sebelumnya. Misalnya saja dengan menuliskan komen pada karya yang 

telah diedit lebih baik. 

3) Integrasi, siswa melakukan refleksi atas kemajuan belajarnya secara umum. 

Siswa menggunakan portofolio untuk memberikan contoh kekuatan 

kemajuan belajarnya.  

 

c. Kriteria Penilaian 

Dalam penilaian portofolio, siswa perlu diberitahu bagaimana karya 

mereka akan dievaluasi dan dengan kriteria apa akan dinilai. Oleh karena 

itu, penetapan kriteria yang jelas harus disusun oleh guru. 

5. Langkah-Langkah Penilaian dengan Portofolio 
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Langkah-langkah dalam penilaian portofolio sebenarnya ditentukan oleh jenis dan 

fungsi penyusunan portofolio. Untuk keperluan ujian sekolah, jenis portofolio yang 

dapat dipilih adalah portofolio pilihan (showcase portfolio). Portofolio jenis ini secara 

khusus dimaksudkan untuk memamerkan karya terbaik siswa. Sample karya siswa 

dipilih dengan hati-hati agar dapat menggambarkan pencapaian kompetensi siswa 

yang diaktualisasikan dalam karya tersebut. Portofolio jenis ini hanya menunjukkan 

karya terbaik siswa dan tidak menggambarkan proses pencapaian kompetensi 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Alur Asal Sampel Karya dalam Portofolio Pilihan 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan sampel karya terbaik dalam Portofolio Pilihan 

untuk ujian sekolah dipilih dari sample yang terdapat dalam Portofolio 

Dokumentasi. Sampel karya dalam Portofolio Dokumentasi berasal dari karya-

karya yang terdapat dalam Portofolio Kerja yang terpilih untuk diajukan dalam 

penilaian di Portofolio Dokumentasi. Dalam Portofolio Kerja, sebuah KD 

dimungkinkan menghasilkan lebih dari satu karya. Beberapa karya yang merupakan 

hasil pembelajaran dari satu KD tersebut selanjutnya dipilih satu karya terbaik untuk 

diajukan dalam Portofolio Dokumentasi.  

 

  

Portofolio Kerja Portofolio Dokumentasi Portofolio Pilihan 
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Pelaksanaan penilaian Portofolio Pilihan untuk ujian dapat dilakukan dengan 

langkah sebagai berikut.  

 

1. Menulis Surat Pemberitahuan untuk Orang Tua (Parent Letter) 

Guru atau sekolah perlu menulis surat untuk orang tua terkait penyusunan 

Portofolio Pilihan untuk Ujian Sekolah. Selain sebagai pemberitahuan, surat 

untuk orang tua terutama harus berisi informasi yang mudah dipahami terkait: 

a. Tujuan penyusunan Portofolio 

b. Prosedur 

c. Keunggulan Ujian Sekolah dengan teknik portofolio 

d. Waktu persiapan, batas akhir pengumpulan, dan waktu ujian (conference) 

 

2. Menentukan Isi Portofolio 

Guru menentukan jenis dan jumlah sampel karya yang harus dikumpulkan dalam 

bentuk Lembar Ringkasan Portofolio (Portfolio Summary Sheet). Dalam 

menentukan jenis dan jumlah sampel, guru perlu memperhatikan: 

a. Sampel karya mewakili teks interaksi, teks fungsional khusus, dan teks 

fungsional. 

b. Sampel karya mewakili kompetensi menyusun teks dan menangkap makna 

teks. 

c. Sampel karya bisa berbentuk karya manual, cetak, dan digital.  

 

3. Memberikan Penjelasan tentang penilaian Portofolio kepada Siswa 

a. Guru menunjukkan contoh portofolio pilihan (showcase portfolio) dengan 

sampel karya dari masing-masing jenis yang harus dikumpulkan.  

b. Guru menunjukkan rubrik penilaian portofolio kepada siswa. 

 

4. Menyusun Jadwal Pengumpulan Karya. 

 

5. Menyusun Jadwal Konferensi. 

 

6. Melakukan Konferensi dan Penilaian. 

a. Menyiapkan Portfolio Review Guide 

b. Menyiapkan Portfolio Conference Questions 

c. Malakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan. 
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CONTOH RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENYUSUN TEKS 

DAN MENANGKAP MAKNA DENGAN RESPONS MENULIS 

 

NO. ASPEK YANG DINILAI SKOR 

A. Tata Bahasa dan Kosa kata  

  Menggunakan tata bahasa yang benar dan kosa kata yang tepat 4 

  Menggunakan tata bahasa yang benar dan kosa kata yang kadang 

tepat, tetapi tidak mempengaruhi makna. 

3 

  Menggunakan tata bahasa yang benar dan kosa kata yang kadang 

tepat, dan mempengaruhi makna. 

2 

  Menggunakan tata bahasa dan kosa kata yang tidak tepat dan makna 

tidak sulit dimengerti. 

1 

B.  Manajemen Wacana  

  Genre sesuai dengan tujuan komunikatifdengan struktur teks 

maksimal. 

4 

  Genre sesuai dengan tujuan komunikatif dengan struktur teks 

minimal. 

3 

  Genre tidak sesuai dengan tujuan komunikatif dengan struktur teks 

tidak jelas. 

2 

  Genre tidak jelas dan teks tidak berstruktur. 1 

C.  Kejelasan makna  

  Mengungkapkan berbagai makna secara jelas dan efektif. 4 

  Mengungkapkan berbagai makna secara jelas. 3 

  Mengungkapkan makna, tetapi sesekali kurang jelas. 2 

  Berusaha mengungkapkan makna, tetapi sulit dipahami. 1 

D.  Hubungan antar gagasan  

  Menunjukkan adanya transisi efektif dan kelancaran hubungan antar 

gagasan.  

 

  Menunjukkan adanya transisi hubungan antar gagasan meskipun 

terkadang kurang lancar.  

 

  Hubungan antar gagasan kurang jelas.  

  Tidak ada hubungan antar gagasan.  

 

 

Pedoman Penskoran 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =  
𝑺𝒌𝒐𝒓𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
𝒙𝑺𝒌𝒐𝒓𝑰𝒅𝒆𝒂𝒍 (𝟏𝟎𝟎) 
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6.  Moda Penyimpanan Portofolio 

 

Penentuan moda penyimpanan portofolio ditentukan oleh dua pertimbangan utama, 

yakni (1) tipe atau bentuk wadah (container) untuk menyimpan sampel 

karya/file/entri, dan (2) tempat untuk menyimpan portofolio yang sudah berisi sample 

karya/file/entry (Rolheiser C., Bower B., & Stevahn L., 2000). Selain itu, variabel-

variabel berikut perlu menjadi pertimbangan guru: (1) tujuan dan tipe portofolio, (2) 

keadaan sampel karya (ukuran, bentuk fisik, bentuk digital), (3) Keawetan dan masa 

pakai kontainer/wadah, (4) ukuran kontainer/wadah, (5) usia siswa, (6) tempat 

penyimpanan (rak, almari, cloud storage), (7) kemudahan akses dan frekuensi akses, 

(8) aksesibilitas (pribadi atau umum), dan (9) biaya dan ketersediaan. 

 

Moda penyimpanan sampel karya siswa dalam ujian dengan portofolio untuk mata 

pelajaran Bahasa Inggris, dapat menggunakan bentuk fisik maupun digital, atau 

keduanya sekaligus. Hal ini mengingat sampel karya siswa kebanyakan berbentuk 

karya tulis dan audio-visual. Penyimpanan dalam bentuk fisik dapat menggunakan 

folder (legal-sized file folder). Penyimpanan sampel karya dalam bentuk tertulis ke 

dalam bentuk digital dapat dilakukan dengan cara men-scan file tersebut dan 

kemudian mengunggahnya ke dalam penyimpanan awan(cloud storage), atau 

menyimpan dalam flashdisk. Untuk sampel karya dalam bentuk audio-visual dapat 

langsung disimpan dalam flashdisk atau mengunggahnya ke dalam pentimpanan 

awan (cloud storage). 

 

7.  Melibatkan Siswa dalam Penyusunan Portofolio 

Salah satu keunggulan penilaian dengan portofolio adalah keterlibtan aktif siswa. 

Keterlibatan siswa tersebut tercermin dalam setiap elemen penting portofolio, yakni: 

a. Siswa terlibat dalam penentuan sampel karya (portofolio file/enstry).  

b. Siswa melakukan evaluasi diri, dan 

c. Siswa dilibatkan dalam penentuan kriteria penilaian 

 

Dalam aktualisasinya, guru dapat membuat format atau lembar tugas untuk 

melibatkan siswa dalam penentuan sampel karya (lihat contoh 1). Dalam melakukan 

evaluasi diri, guru juga dapat membuat berbagai model atau format untuk membantu 

siswa dalam merefleksi karyanya (lihat contoh 2). Bahkan dalam penyusunan rubrik 

penilaian siswa dapat dilibatkan agar siswa mengetahui secara jelas, unsur apa saja 

yang akan dinilai (lihat contoh 3). 
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Keterlibatan siswa dalam menentukan sampel tergantung dari tujuan dan jenis 

portofolio. Untuk kepentingan ujian, guru masih memiliki peran penting dalam 

menentukan jumlah sampel karya, jenis, dan topik. Model Rolheiser C. (Portfolio 

Organizer, 2000) berikut ini dapat diadaptasi untuk melibatkan siswa dalam 

menentukan sampel karya, file, atau entri yang akan dimasukkan dalam ujian dengan 

portofolio.Siswa menentukan sampel karya yang akan dimasukkan dalam portofolio 

dengan cara melengkapi grafik dengan bimbingan guru. 

 

Contoh 1: Grafik Penjaringan Sampel Karya Siswa 
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SHORT REFLECTION PROMPTS 
 

Use this worksheet to prompt your reflection on your work. 

 

 
1. I am proud of this work because        

            

             

2. What I learned from this piece was        

            

             

3. This piece was a challenge for me because       

            

             

4. This piece shows that I understand how to       

            

             

5. This piece is important because        

            

             

6. I think my parents will be impressed with this work because    

            

             

Signed            

Date           

            
            
            
            
            
            
            

Contoh 2: Format Evaluasi Diri 
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Contoh 3:Rubrik Generik untuk Penilaian Portofolio 

 

GENERIC RUBRIC FOR PORTOFOLIO EVALUATION 

(The following geneic portfolio evaluation rubric can be adapted to fit teachers’ need)  

 

Student’s Name:           

            

            

      Date:       

            

    Evaluated by:         

            

        

 Superior  

(90-100%) 

Proficient 

(70-89%) 

Adequate 

(50-69%) 

Limited 

(under 50%) Score 

Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 

Variety  Contains a 

wide variety of 

work 

 Contains 

some variety 

of work 

 Contains little 

variety of 

work 

 Contains no 

variety of 

work 

 

Organization  Clearly 

organized 

 Organized  Somewhat 

organized 

 Disorganized  

Communication  Clear 

communication 

of ideas 

 Some ideas 

are 

communicated 

clearly 

 few ideas are 

communicated 

clearly 

 No ideas are 

communicated 

clearly 

 

Evidence of 

Understanding 

 Shows real 

understanding 

 Showssome 

understanding 

 Showslittle 

understanding 

 Showsno 

understanding 

 

Evidence of 

ability to 

compose and 

respondto texts 

 Shows real 

ability to 

compose and 

respond to 

texts 

 Shows some 

ability to 

compose and 

respond to 

texts 

 Shows little 

ability to 

compose and 

respond to 

texts 

 Shows no 

ability to 

compose and 

respond to 

texts 

 

Self-

Assessment 

 Evidence of 

thorough, 

realistic and 

constructive 

self-assessment 

 Evidence of 

realistic self-

assessment 

 Little 

evidence of 

realistic self-

assessment 

 self-

assessment 

does not 

correspond to 

performance 
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Comments: 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       

Total Score  

 

Pedoman Penskoran 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =  
𝑺𝒌𝒐𝒓𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
𝒙𝑺𝒌𝒐𝒓𝑰𝒅𝒆𝒂𝒍 (𝟏𝟎𝟎) 

 

 

 

 

8. Lembar Instruksi Portofolio 
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Instruksi ujian oleh satuan pendidikan dengan penilaian portofolio dapat mengambil 

bentuk lisan maupun tertulis. Instruksi atau penjelasan lisan penyusunan portofolio 

diperlukan agar siswa mendapatkan informasi yang lengkap, utuh dan menyeluruh 

tentang apa yang harus dilakukan. Penjelasan dan instruksi lisan memungkinkan 

siswa melakukan kofirmasi, klarifikasi, dan detail penjelasan yang diperlukan. 

 

Namun sebagai sebuah kegiatan penilaian, guru tetap harus menyusun lembar 

instruksi untuk ujian dengan portofolio. Dalam penilaian portofolio, instruksi ini 

biasanya disusun dalam bentuk surat yang nantinya akan didokumenkan dalam 

lembar-lembar awal folder portofolio. 

 

 Contoh 3: Instruksi Ujian dengan Portofolio/ Letter to Students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LETTER TO STUDENTS 

 

To help youclearly understandof how your portfolios will be evaluated, read the following letter. 

This letter gives you a concrete beginning for understanding, facilitates discussion, and serves as 

a reference point. 

 

Dear Students: 

The final assessment of your portfolio will consist of the following components. 

(1) … best work files as entries. 

(2) A portfolio interview with the teacher. 

(3) A written introduction to your portfolio telling what your portfolio showsabout you. 

(4) A review of your portfolio by the teacher. 

 

Interview 

Your interview will occur during the week of ____________.You should be prepared to present 

the highlights of your portfolio and to discuss some of theimportant things you have learned. The 

interview will last from 5 to 10 minutes. Interviews will occur during class time. A schedulewill 

be posted by ___________. 
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B. Penugasan 

Penugasan sebagai salah satu bentuk ujian sekolah dapat berupa task atau proyek 

yang harus  dikerjakan oleh siswa di luar jam pelajaran secara individu atau 

berkelompok. Task bersifat lebih sederhana dan membutuhkan waktu 

penyelesaian lebih pendek daripada proyek. Untuk dapat dikategorikan 

penugasan, tugas diselesaikan atau dikerjakan oleh siswa melalui proses (tidak 

spontan) atau memerlukan waktu (bisa panjang atau pendek) dan ada persiapan 

sebelumnya sampai kompetensi-kompetensi yang diukur muncul. Jadi, dalam 

penugasan ada perencanaan dan proses. Dalam mata pelajaran Bahasa Inggris 

melalui penugasan,  kompetensi siswa dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris 

dalam berbagai jenis teks baik lisan maupun tertulis diukur atau dinilai. 

Kompetensi yang diujikan mencakup KD-KD yang dipelajari di kelas VII, VIII, 

dan  IX secara terintegrasi (lintas kelas) sehingga ujian yang dilaksanakan dapat 

bersifat komprehensif. Tentunya tidak semua KD di kelas VII,VIII, dan IX dapat 

tercakup secara keseluruhan dalam satu penugasan. KD-KD yang belum tercakup 

dalam penugasan dapat diujikan dengan menggunakan bentuk ujian lain sebagai 

pelengkapnya. Selain itu, mungkin saja ujian dilaksanakan dengan hanya 

mencakup KD-KD di kelas tertentu saja yang memungkinkan untuk diuji dengan 

menggunakan bentuk ujian penugasan. Namun,  konsekuensinya KD-KD lainnya 

di dua kelas lainnya diuji dengan menggunakan bentuk ujian lain, misalnya tes 

tertulis atau portofolio. 

 

  

 

Portfolio Introduction 

 

Please prepare an introduction that reflects your entire portfolio.In your introduction be sure to 

include information on how your portfolio isorganized, what you are particularly proud of, and 

anything special you want a reviewer to notice.In addition to this basic introduction, select 2 - 3 

entries that you feel best show who you are as astudent.Try to choose entries that cover different 

texts and different times of the school year. Give your reasons for choosing these entries and 

explainwhat they show about you and how they show it. 

 

Final Review 

Your finished portfolio is due on _____________.There are no extensions.Your portfolio will be 

assessed using the same criteria that were used for previous reviews. A copy ofthe portfolio 

evaluation rubric is attached. 
 

Grading 

Your portfolio grade will be ___% of your final grade. 
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Contoh 1: 

 

1. Spesifikasi tugas 

 

a. Kompetensi-kompetensi dasar yang diukur penguasaannya dalam bentuk ujian 

penugasan ini meliputi: 

1) KD-KD terkait dengan teks interaksi interpersonal dan transaksional lisan 

dan tulis di kelas VII, VIII, dan IX 

2) KD-KD terkait teks fungsional (descriptive, recount, procedure, information 

report, narrative) lisan dan tulis di kelas VII, VIII, dan IX 

3) KD-KD terkait teks khususlisan dan tulis di kelas VII, VIII, dan IX (notice 

dan announcement) 

Catatan: KD-KD terkait teks khusus lisan dan tulis lainnya diuji dengan 

bentuk ujian lainnya. 

b. Level kognitif yang akan diukur adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran 

sehingga penugasan yang diberikan dirancang untuk dapat menilai aktivitas 

siswa yang mencerminkan tingkat berpikir mereka di ketiga level kognitif 

tersebut. Selain itu, terkait dengan kecakapan Abad 21, penugasan juga 

dirancang untuk dapat menilai kecakapan siswa dalam berpikir kritis, 

kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kecakapan literasi yang tercermin 

dalam aktivitas dan produk  yang mereka hasilkan juga diukur penguasaannya. 

 

c. Indikator Pencapaian Kompetensi yang dirumuskan meliputi: 

1) menyusun dialog yang melibatkan teks interaksi interpersonal  

2) memperagakan dialog yang melibatkan teks interaksi interpersonal  

3) menyusun dialog yang melibatkan teks interaksi transaksional 

4) memperagakan dialog yang melibatkan teks interaksi transaksional 

5) mengubah moda teks naratif tulis ke dalam bentuk lisan  

6) mengubah moda teks descriptive tulis ke dalam bentuk lisan 

7) memperagakan monolog dalam bentuk teks descriptive  

8) mengubah moda teks recount tulis ke dalam bentuk lisan 

9) menyusun teks recount tulis 

10) memperagakan monolog dalam bentuk teks recount 

11) mengubah moda teks procedure tulis ke dalam bentuk lisan 

12) mengubah moda teks information report tulis ke dalam bentuk lisan 

13) menyusun teks information report tulis 

14) memperagakan monolog dalam bentuk teks information report 

15) menulis notice sesuai dengan konteksnya 

16) menulis pengumuman terkait suatu kegiatan 

17) membuat pengumuman lisan terkait suatu kegiatan 
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d. Bentuk hasil tugas yang dikumpulkan dan/atau disajikan 

Ada beberapa hasil tugas yang harus dikumpulkan atau disajikan dalam 

penugasan ini, yaitu 

1) Naskah drama dengan format yang sudah ditentukan 

2) Pementasan drama dengan durasi 60 menit 

3) Teks-teks notice yang dipajang di area pementasan drama (selain dipajang, 

teks-teks notice  juga dikumpulkan kepada guru dalam bentuk file) 

4) Teks pengumuman tulis terkait pementasan drama yang dipajang di area 

sekolah, misalnya di papan pengumuman (selain dipajang, teks 

pengumuman juga dikumpulkan kepada guru dalam bentuk file) 

5) Teks pengumuman lisan terkait pementasan drama yang diumumkan di area 

sekolah (selain diperdengarkan, file audio juga dikumpulkan kepada guru) 

e. Kriteria penilaian  

Aspek-aspek yang dinilai dalam penugasan ini meliputi: 

1) aspek kebahasaan lisan  

2) aspek kebahasaan tulis 

3) aspek nonkebahasaan (bobot lebih kecil daripada aspek kebahasaan) 

 

f. Teknik penyelesaian tugas 

Tugas dikerjakan secara berkelompok. Satu kelas dibagi menjadi dua 

kelompok. 

Semua anggota dalam satu kelompok mendapatkan peran masing-masing, baik 

peran di produksi maupun peran di panggung). Guru menyiapkan beberapa teks 

narrative tulis untuk dipilih oleh setiap kelompok dan diubah menjadi drama. 

Teks yang disiapkan hendaknya memungkinkan siswa untuk memunculkan 

adanya percakapan dan monolog-monolog yang melibatkan penggunaan teks 

descriptive, recount, procedure, dan information report (untuk memenuhi 

kebutuhan ini guru dapat melakukan adaptasi terhadap teks narrative yang akan 

digunakan). Selain menyiapkan teks, guru hendaknya juga menyiapkan format 

sederhana dan contoh skrip untuk membantu peserta didik menulis naskah 

drama. Bila perlu, guru dapat mengajarkannnya terlebih dahulu. 

 

g. Jangka waktu penyelesaian tugas 

Peserta didik diberikan waktu untuk menyelesaikan tugas selama 1 bulan 

sebelum drama dipentaskan. 

 

h. Cara pengumpulan tugas 

1) Naskah drama diserahkan langsung kepada guru. 
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2) Teks notice dipajang di area pementasan drama dan filenya (dalam bentuk 

PDF) diserahkan langsung kepada guru. 

3) Teks pengumuman tulis dipajang dan filenya (dalam bentuk PDF) 

diserahkan kepada guru secara langsung atau melalui email. 

4) Teks pengumuman lisan diperdengarkan di area sekolah dan file audionya 

(dalam bentuk MP3 atau MP4) diserahkan kepada guru secara langsung atau 

melalui email. 

5) Drama dipentaskan secara live  dan disaksikan langsung oleh guru. Kepala 

sekolah, guru-guru lain, siswa-siswa kelas-kelas lain dan bahkan orang tua 

siswa dimungkinkan untuk juga menyaksikan pentas drama ini. 

 

 

2. Lembar tugas 

 

 

DRAMA PROJECT 

 

A. General Information 

1. This project covers the competences in: 

a. being engaged/participating in the English conversations 

b. creating and understanding spoken and written descriptive, recount, 

procedure, information report, narrative texts  

c. writing notices  

d. creating spoken and written announcements 

 

2. The purpose of this project is to assess the following: 

a. your attitudes 

b. your knowledge of various texts that you have learned in years VII, 

VIII, and IX 

c. your ability in communicating in the spoken and written English 

fluently, accurately, and appropriately through various texts that you 

have learned in years VII, VIII, and IX 

d. your ability in thinking critically, being creative, collaborating,and 

communicating 

e. your ability in understanding and evaluating information through 

reading, writing, listening, speaking, viewing and presenting. 

 

3. The products of this project include the following: 

a. Drama script (The format is provided) 

b. 60 minute drama performance 
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c. Notices (displayed in the area of the drama performance and submitted 

to the teacher in the form of file. 

d. Written announcement on the drama performance displayed in the 

school area (for example, in the school announcement board) and 

submitted to the teacher in the form of file 

e. Spoken announcement on the drama performance broadcast at school 

and submitted to the teacher in the form of file 

 

4. This drama project is done in groups. One class is divided into two groups. 

 

5. You are given one month to prepare finish this project. The drama is 

scheduled to be performed in a month.  

 

6. In writing the drama script, use the format attached in the project sheet. 

Use PDF format for the notices and written announcement. Use MP3 or 

MP4 for the audio file of the spoken announcement. 

 

7. The following are the procedures of submitting the products of your 

project. 

a. Submit the hard copy of the drama script to the teacher. 

b. Put the notices in the area of the drama performance and submit or email 

the file (in the form of PDF) to the teacher. 

c. Put the written announcement in the school area, for example on the 

school announcement board and submit or email the file (in the form of 

PDF) to the teacher. 

d. Announce the drama performance in the school area and submit or 

email the file of the audio (in the form of MP3 or MP4) to the teacher. 

e. Perform the drama in front of the teachers, friends, principal, and 

parents. 

 

B. Instructions 

Within a month you are supposed to perform a drama. Each class performs two 

dramas based on the fairy tales given by the teacher. 

1. Divide your class into two drama groups. 

2. In each group make two teams (production and staging teams) to organize 

the drama performance. The production team consist of a chair, secretary, 

treasurer(s), fund raising division, publication division, hospitality 

division, publication division, and other related divisions. Each division 

consists of chair and members. The staging team consist of a director, a 

director assistant, script writer(s), narator, actors, make-up team, costum 
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team, lighting team, artistic team, sound system team and other related 

teams. 

3. Make sure that all students in your group are assigned with those different 

roles belonging to the two teams. Also make sure that all students play 

characters on the stage. 

4. Read the fairy tales given by your teacher and choose one to perform. 

5. Based on the fairy tale you have chosen, write a script in good English. 

6. In yourscript make sure you have both dialogs and monologs in your 

script.A little modification (but not the plot) to the story is allowed. Use 

the available format attached to the instruction sheet. 

7. For the success of the drama performance, announce to the public about 

this event in  written and spoken ways, including using social media in 

English (optional). 

8. In and around the venue of the drama performance put various notices in 

English. 

9. Perform the drama at the end of the semester in front of the school members 

and your parents. Check the schedule for each group attached in this project 

sheet. 

10. Remember the following important points: 

a. Appropriate costumes, make-up, and relevant properties are allowed. 

b. Do not use dangerous properties. 

c. One hour is allocated for the performance, excluding the activities 

before and after the performance. 

d. Dubbing is not allowed. 

 

e. Each drama group is required to submit the names of the group 

members and their roles. 

f. Rehearsals can be done in the school area. 

 

C. Assessment Criteria 

You will be assessed based on the following criteria: 

1. Your attitudes (discipline, responsibility, cooperation, and confidence) 

2. Your spoken English (conversations/dialogs) on the stage which includes 

grammar, vocabulary, pronunciation, fluency, appropriateness, dialog 

management, and interactive communication 

3. Your spoken English (monologs on the stage) which includes grammar, 

vocabulary, pronunciation, fluency, appropriateness, and monolog 

management 

4. Your spoken English (spoken announcement) which includes grammar, 

vocabulary, pronunciation, fluency, appropriateness, and monolog 

management 
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5. Your written English (notices and written announcement) which includes 

grammar, vocabulary, text management, clarity, coherence, and spelling, 

capitalization,& punctuation) 

6. Your written English (drama script) which includes content, grammar, 

vocabulary, text management, clarity, and spelling, capitalization, & 

punctuation 

7. Drama performance which includes expresions, staging, costumes, time 

management, and plot. 

8. Notices and announcements which include format, content, clarity, and 

appearance/presentation. 

 

 

3. Lembar penilaian, rubrik penilaian dan pedoman penskoran 

 

a. Lembar penilaian 

1) Sikap 

 

Lembar Observasi 

Nama         : ................................................................................. 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

Petunjuk:  

Berilah tanda centang (√) pada kolom Amat Baik, Baik, Cukup, atau 

Kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

No. Butir Sikap 
Amat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1. Disiplin     

2. Tanggung jawab     

3. Kerjasama      

4. Percaya diri     
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2) Lembar Penilaian Kebahasaan Lisan  

a) Pengumuman lisan 

 

Lembar Penilaian Pengumuman Lisan 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa dan Kosakata 

(Leksikogramatika) 

     

2. Ucapan dan Intonasi      

3. Manajemen wacana      

4. Kelancaran      

5. Kepatutan      

Jumlah  

 

 

 

b) Percakapan (dialog) pada pementasan drama 

 

Lembar Penilaian Percakapan (Dialog) Lisan 

 

Kelompok : ................................................................................ 

Kelas  : ................................................................................ 

Sekolah : ................................................................................ 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa dan Kosakata 

(Leksikogramatika) 

     

2. Ucapan dan Intonasi      

3. Manajemen Wacana      

4. Kelancaran      

5. Kepatutan      

6. Komunikasi Interaktif      

Jumlah  
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c) Monolog pada pementasan drama 

 

Lembar Penilaian Monolog Lisan 

 

Kelompok : ................................................................................ 

Kelas  : ................................................................................ 

Sekolah : ................................................................................ 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa dan Kosakata 

(Leksikogramatika) 

     

2. Ucapan dan Intonasi      

3. Kelancaran      

4. Kepatutan      

5. Manajemen wacana      

Jumlah  

 

 

 

3) Lembar Penilaian Kebahasaan Tulis  

a) Notices 

Lembar Penilaian Notices 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa dan Kosakata 

(Leksikogramatika) 

     

2. Manajemen Wacana      

3. Kejelasan makna      

4. Hubungan antar gagasan      

5.  Ejaan dan tatatulis      

Jumlah  

 

  



 

55 
 

INSPIRASI BUTIR SOAL UJIAN 
MATAPELAJARAN BAHASA INGGRIS 

 

 

b) Naskah drama 

Lembar Penilaian Naskah Drama 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas        : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Isi      

2. Tatabahasa dan Kosakata 

(Leksikogramatika) 

     

3. Manajemen Wacana      

4. Kepatutan      

5. Kejelasan makna      

6. Ejaan  dan  tatatulis      

Jumlah  

 

 

 

c) Pengumuman tulis 

Lembar Penilaian Pengumuman Tulis 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa dan Kosakata 

(Leksikogramatika) 

     

2. Manajemen Wacana      

3. Kejelasan Makna      

4. Hubungan antar Gagasan      

5. Ejaan dan Tatatulis      

Jumlah  
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4) Lembar Penilaian Nonkebahasaan 

a) Naskah drama 

Lembar Penilaian Naskah Drama 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Pengembangan alur      

2. Kejelasan tokoh dan watak      

3. Pengembangan dialog      

4. Kesesuaian latar      

5. Kesesuaian tema dengan isi      

6.  Penggunaan petunjuk teknis      

7. Kaidah penulisan naskah drama      

Jumlah  

 

 

b) Pementasan drama 

 

Lembar Penilaian Pementasan drama 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Ekspresi pemeran (suara, wajah, 

tubuh, gerakan, dan dialog) dalam 

membawakan tokoh 

     

2. Tata panggung      

3. Tata busana      

4. Pengelolaan waktu      

5. Kesesuaian alur cerita dengan teks 

asli  

     

Jumlah  
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c) Notices 

Lembar Penilaian Notices 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Ketepatan format      

2. Kelengkapan isi/informasi      

3. Kejelasan      

4. Penyajian      

Jumlah  

 

 

d) Pengumuman tulis 

 

Lembar Penilaian Pengumuman Tulis 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Ketepatan format      

2. Kelengkapan isi/informasi      

3. Kejelasan      

4. Penyajian      

Jumlah  

 

 

e) Pengumuman lisan 

Lembar Penilaian Pengumuman Lisan 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Ketepatan format      

2. Kelengkapan isi/informasi      

3. Kejelasan      

4. Kualitas suara      

Jumlah  
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b. Rubrik penilaian dan pedoman penskoran 

1) Sikap 

 

No. 
Butir 

Sikap 
Amat Baik Baik Cukup Kurang 

1. Disiplin Selalu menunjuk-

kan perilaku 

disiplin dalam 

melaksanakan 

tugas proyek 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku 

disiplin dalam 

melaksanakan 

tugas proyek 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku 

disiplin dalam 

melaksanakan 

tugas proyek 

Tidak pernah 

menunjuk-kan 

perilaku 

disiplin dalam 

melaksanakan 

tugas proyek 

2. Tanggung 

jawab 

Selalu menunjuk-

kan perilaku 

tanggung jawab 

terhadap tugas 

proyek 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku 

tanggung jawab 

terhadap tugas 

proyek 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku 

tanggung 

jawab 

terhadap tugas 

proyek 

Tidak pernah 

menunjuk-kan 

perilaku 

tanggung jawab 

terhadap tugas 

proyek 

3. Kerjasama  Selalu menunjuk-

kan perilaku 

kerjasama dengan 

semua anggota 

tim 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku 

kerjasama 

dengan semua 

anggota tim 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku 

kerjasama 

dengan semua 

anggota tim 

Tidak pernah 

menunjuk-kan 

perilaku 

kerjasama 

dengan semua 

anggota tim 

4. Percaya 

diri 

Selalu menunjuk-

kan perilaku 

percaya diri saat 

tampil di 

panggung 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku 

percaya diri 

saat tampil di 

panggung 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku 

percaya saat 

tampil di 

panggung 

Tidak pernah 

menunjuk-kan 

perilaku 

percaya diri 

saat tampil di 

panggung 
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INSPIRASI BUTIR SOAL UJIAN 
MATAPELAJARAN BAHASA INGGRIS 

2) Rubrik Penilaian Kebahasaan Lisan  dan Pedoman Penskoran 

a) Pengumuman lisan 

 

Rubrik Penilaian Pengumuman Lisan 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa 

dan 

Kosakata 

(Leksiko-

gramatika) 

 

Menggunakan 

tatabahasa 

yang benar 

dan kosakata 

yang tepat 

 

Menggunakan 

tatabahasa dan 

kosa kata yang 

terkadang 

kurang tepat, 

tetapi tidak 

mempengaruhi 

makna 

Menggunakan 

tatabahasa dan 

kosakata yang 

kurang tepat 

dan 

mempengaruh

i makna 

 

Tatabahasa 

dan kosakata 

yang sulit / 

tidak dapat 

dimengerti 

 

Sulit 

memproduksi 

kata-kata; 

diam. 

 

2. Ucapan dan 

Intonasi 

 

Ucapan dan 

intonasi 

sangat jelas 

mendekati 

penutur asli. 

Ucapan dan 

intonasi jelas 

meskipun 

terdapat aksen 

bahasa 

pertama. 

Ucapan dan 

intonasi 

kurang jelas 

dan 

mempengaruh

i makna. 

Ucapan dan 

intonasi tidak 

jelas dan 

menghilangkan 

sejumlah makna. 

Ucapan dan 

intonasi 

tidak 

mampu 

mengungka

pkan 

makna. 

3.  Manajemen 

wacana 

Menata 

gagasan 

sesuai dengan 

struktur teks 

yang 

maksimal 

dalam genre 

yang dipilih. 

Menata 

gagasan sesuai 

dengan 

struktur teks 

minimal dalam 

genre yang 

dipilih. 

 

Gagasan ditata 

dengan 

struktur yang 

kurang jelas 

dan 

mempengaruh

i kejelasan 

makna 

Gagasan dan 

susunannya 

sulit difahami. 

 

Gagasan 

dan 

susunannya 

tidak masuk 

akal. 

4. Kelancaran 

 

Sangat lancar Kelancaran 

sedikit 

terganggu oleh 

masalah 

bahasa. 

Kelancaran 

sangat 

terganggu 

oleh masalah 

bahasa. 

Sering ragu-

ragu dan 

terhenti 

karena 

keterbatasan 

bahasa. 

Bicara 

sangat 

sering 

terputus-

putus dan 

bahkan 

berhenti 

sama sekali. 

5. Kepatutan 

 

Bahasa yang 

digunakan 

sangat sesuai 

dengan 

bentuk teks 

yang 

diberikan dan 

konteks 

komunikasi. 

Bahasa yang 

digunakan 

sesuai dengan 

bentuk teks 

yang diberikan 

dan konteks 

komunikasi. 

Bahasa yang 

digunakan 

tidak 

konsisten 

dengan bentuk 

teks yang 

diberikan dan 

konteks 

komunikasi. 

Bahasa yang 

digunakan 

tidak sesuai 

dengan bentuk 

teks yang 

diberikan dan 

konteks 

komunikasi. 

Bahasa 

yang 

digunakan 

sangat 

buruk. 
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INSPIRASI BUTIR SOAL UJIAN 
MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS 

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

b) Percakapan (dialog) pada pementasan drama 

 

Rubrik Penilaian Percakapan (Dialog) Lisan 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa 

dan 

Kosakata 

(Leksiko-

gramatika) 

 

Menggunakan 

tatabahasa 

yang benar  

dan kosakata 

yang tepat 

 

Menggunakan 

tatabahasa dan 

kosa kata yang 

terkadang 

kurang tepat, 

tetapi tidak 

mempengaruhi 

makna 

Menggunakan 

tatabahasa dan 

kosakata yang 

kurang tepat 

dan 

mempengaruhi 

makna 

Tatabahasa 

dan kosakata 

yang sulit / 

tidak dapat 

dimengerti 

 

Sulit 

memproduksi 

kata-kata; diam. 

 

2. Ucapan dan 

Intonasi 

 

Ucapan dan 

intonasi 

sangat jelas 

mendekati 

penutur asli. 

 

Ucapan dan 

intonasi jelas 

meskipun 

terdapat 

aksen bahasa 

pertama. 

Ucapan dan 

intonasi 

kurang jelas 

dan 

mempengaruhi 

makna. 

Ucapan dan 

intonasi 

tidak jelas 

dan 

menghilang

kan 

sejumlah 

makna. 

Ucapan dan 

intonasi tidak 

mampu 

mengungkapkan 

makna. 

3.  Manajemen 

Wacana 

Melakukan 

dan 

merespon 

tindak tutur 

dengan 

tepat (logis) 

dalam 

bahasa lisan 

Melakukan 

dan 

merespon 

tindak tutur 

meskipun 

sesekali 

salah faham 

Sering salah 

memahami 

dan merespon 

tindak tutur 

 

Tidak 

mampu 

memahami 

dan 

merespon 

tindak tutur 

sederhana 

 

Hanya 

memproduksi 

kata-kata yang 

tidak 

membentuk teks 

4. Kelancaran 

 

Sangat 

lancar 

Kelancaran 

sedikit 

terganggu 

oleh masalah 

bahasa 

Kelancaran 

sangat 

terganggu oleh 

masalah 

bahasa 

Sering ragu-

ragu dan 

terhenti 

karena 

keterbatasan 

bahasa 

Bicara sangat 

sering terputus-

putus dan 

bahkan berhenti 

sama sekali 

sehingga 

percakapan 

tidak terjadi 

5. Kepatutan 

 

Bahasa 

yang 

digunakan 

sangat 

Bahasa yang 

digunakan 

sesuai 

dengan 

Bahasa yang 

digunakan 

tidak 

konsisten 

Bahasa yang 

digunakan 

tidak sesuai 

dengan 

Bahasa yang 

digunakan 

sangat buruk 
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INSPIRASI BUTIR SOAL UJIAN 
MATAPELAJARAN BAHASA INGGRIS 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

sesuai 

dengan 

bentuk teks 

yang 

diberikan 

dan konteks 

komunikasi 

bentuk teks 

yang 

diberikan 

dan konteks 

komunikasi 

dengan bentuk 

teks yang 

diberikan dan 

konteks 

komunikasi 

bentuk teks 

yang 

diberikan 

dan konteks 

komunikasi 

6. Komunikasi 

interaktif 

Percaya diri 

dan lancar 

dalam 

mengambil 

giliran 

bicara dan 

mampu 

mengoreksi 

diri jika 

membuat 

kesalahan 

Percaya diri 

meskipun 

terkadang 

minta 

pengulangan 

dan 

menunjukka

n keraguan 

Lebih banyak 

merespon 

daripada 

berinisiatif 

 

Sulit diajak 

bicara 

meskipun 

sudah 

dipancing 

 

Tidak mampu 

merespon 

inisiatif. 

 

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

c) Monolog pada pementasan drama 

 

Rubrik Penilaian Monolog Lisan 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa 

dan 

Kosakata 

(Leksiko-

gramatika) 

 

Menggunakan 

tatabahasa 

yang benar 

dan kosakata 

yang tepat 

 

Menggunakan 

tatabahasa dan 

kosa kata yang 

terkadang 

kurang tepat, 

tetapi tidak 

mempengaruhi 

makna 

Menggunakan 

tatabahasa dan 

kosakata yang 

kurang tepat 

dan 

mempengaruhi 

makna 

 

Tatabahasa 

dan kosakata 

yang sulit / 

tidak dapat 

dimengerti 

 

Sulit 

memproduksi 

kata-kata; 

diam. 

 

2. Ucapan 

dan 

Intonasi 

 

Ucapan dan 

intonasi 

sangat jelas 

mendekati 

penutur asli. 

 

Ucapan dan 

intonasi jelas 

meskipun 

terdapat aksen 

bahasa 

pertama. 

Ucapan dan 

intonasi 

kurang jelas 

dan 

mempengaruhi 

makna. 

Ucapan dan 

intonasi 

tidak jelas 

dan 

menghilang-

kan sejumlah 

makna. 

Ucapan dan 

intonasi tidak 

mampu 

mengungkap

kan makna. 

3. Kelancaran 

 

Sangat lancar Kelancaran 

sedikit 

Kelancaran 

sangat 

Sering ragu-

ragu dan 

Bicara sangat 

sering 

terputus-
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INSPIRASI BUTIR SOAL UJIAN 
MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

terganggu oleh 

masalah 

bahasa. 

terganggu oleh 

masalah 

bahasa. 

terhenti 

karena 

keterbatasan 

bahasa. 

putus dan 

bahkan 

berhenti sama 

sekali 

sehingga 

percakapan 

tidak terjadi. 

4. Kepatutan 

 

Bahasa yang 

digunakan 

sangat sesuai 

dengan 

bentuk teks 

yang 

diberikan dan 

konteks 

komunikasi. 

Bahasa yang 

digunakan 

sesuai dengan 

bentuk teks 

yang diberikan 

dan konteks 

komunikasi. 

Bahasa yang 

digunakan 

tidak 

konsisten 

dengan bentuk 

teks yang 

diberikan dan 

konteks 

komunikasi. 

Bahasa yang 

digunakan 

tidak sesuai 

dengan 

bentuk teks 

yang 

diberikan 

dan konteks 

komunikasi. 

Bahasa yang 

digunakan 

sangat buruk. 

5. Manajemen 

wacana 

Menata 

gagasan 

sesuai dengan 

struktur teks 

yang 

maksimal 

dalam genre 

yang dipilih. 

Menata 

gagasan sesuai 

dengan 

struktur teks 

minimal 

dalam genre 

yang dipilih. 

 

Gagasan ditata 

dengan 

struktur yang 

kurang jelas 

dan 

mempengaruhi 

kejelasan 

makna 

Gagasan dan 

susunannya 

sulit 

difahami. 

 

Gagasan dan 

susunannya 

tidak masuk 

akal. 

 

 

 

3) Rubrik  Penilaian Kebahasaan Tulis  

a) Notices 

Rubrik Penilaian Notices 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa 

dan 

Kosakata 

(Leksiko-

gramatika) 

 

Mengguna 

kan tata 

bahasa yang 

benar dan 

kosa kata 

yang tepat 

 

Menggunakan 

tata bahasa 

dan kosa kata 

yang 

terkadang 

kurang tepat, 

tetapi tidak 

mempengaruhi 

makna 

Menggunakan 

tata bahasa 

dan 

kosa kata yang 

kurang tepat 

dan 

mempengaruhi 

makna 

 

Tata bahasa 

dan kosa kata 

yang sulit / 

tidak dapat 

dimengerti 

 

Tulisan tidak 

berkembang. 

 

2. Manajemen 

Wacana 

Merealisasik

an langkah 

retorika  

dengan tepat  

Merealisasikan 

langkah 

retorika  

dengan tujuan 

Menulis kata-

kata, tetapi 

tujuan 

komunikatifny

Menulis 

kata-kata, 

tetapi tujuan 

komunikatif 

Hanya 

memproduks

i kata-kata 

yang tidak 
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INSPIRASI BUTIR SOAL UJIAN 
MATAPELAJARAN BAHASA INGGRIS 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

dalam ragam 

bahasa tulis 

sehingga 

tujuan 

komunikatif 

teks jelas 

komunikatif 

yang jelas  

meskipun 

terdapat 

kesalahan 

 

a sulit 

dimengerti 

 

nya tidak 

tersampaikan 

 

membentuk 

teks. 

3. Kejelasan 

makna 

Mengungkap 

kan berbagai 

makna secara 

jelas dan 

efektif 

Mengungkap 

kan  berbagai 

makna secara 

jelas 

 

Mengungkap 

kan makna, 

tetapi sesekali 

kurang jelas. 

 

Mengungkap 

kan makna, 

tetapi sulit 

difahami. 

 

Menulis 

secara acak, 

makna 

hilang. 

4. Hubungan 

antar 

gagasan 

Menunjukka

n kelancaran 

hubungan 

antar 

gagasan 

Menunjukkan 

transisi 

hubungan 

antar gagasan 

Hubungan 

antar gagasan 

kurang jelas 

 

Hubungan 

antar 

gagasan 

kacau 

 

Gagal 

merealisasika

n gagasan 

5. Ejaan dan 

tatatulis 

 

Ejaan dan 

tatatulis 

semua kata 

tepat 

Ada kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

beberapa kata 

Ada kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

banyak kata 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

banyak kata 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

hampir 

semua kata 

Jumlah  

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

b) Naskah drama 

Rubrik  Penilaian Naskah Drama 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Isi 

 

Isi sangat  

sesuai dengan 

cerita pada 

teks asli. 

Isi sesuai 

dengan cerita 

pada teks 

asli. 

Isi kurang 

sesuai dengan 

cerita pada 

teks asli. 

Isi tidak 

sesuai 

dengan 

cerita pada 

teks asli. 

Isi sangat 

tidak sesuai 

dengan 

cerita pada 

teks asli. 

2. Tatabahasa dan 

Kosakata 

(Leksiko-

gramatika) 

 

Menggunakan 

tata bahasa 

yang benar 

dan kosa kata 

yang tepat. 

 

Menggunaka

n tata bahasa 

dan kosa kata 

yang 

terkadang 

kurang tepat, 

tetapi tidak 

mempenga 

Menggunakan 

tata bahasa 

dan kosa kata 

yang kurang 

tepat dan 

mempengaruh

i makna. 

 

Tata bahasa 

dan kosa 

kata yang 

sulit / tidak 

dapat 

dimengerti. 

 

Tulisan 

tidak 

berkembang 



 

64 
 

INSPIRASI BUTIR SOAL UJIAN 
MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

ruhi makna. 

3. Manajemen 

Wacana 

Melakukan 

dan merespon 

tindak tutur 

dengan tepat 

(logis) dalam 

bahasa lisan 

Melakukan 

dan 

merespon 

tindak tutur 

meskipun 

sesekali 

salah faham 

Sering salah 

memahami 

dan merespon 

tindak tutur 

 

Tidak 

mampu 

memahami 

dan 

merespon 

tindak tutur 

sederhana 

 

Hanya 

mem-

produksi 

kata-kata 

yang tidak 

membentuk 

teks 

4. Kepatutan 

 

Bahasa yang 

digunakan 

sangat sesuai 

dengan 

bentuk teks 

yang 

diberikan dan 

konteks 

komunikasi. 

Bahasa yang 

digunakan 

sesuai 

dengan 

bentuk teks 

yang 

diberikan 

dan konteks 

komunikasi. 

Bahasa yang 

digunakan 

tidak 

konsisten 

dengan 

bentuk teks 

yang 

diberikan dan 

konteks 

komunikasi. 

Bahasa 

yang 

digunakan 

tidak sesuai 

dengan 

bentuk teks 

yang 

diberikan 

dan konteks 

komunikasi

. 

Bahasa yang 

digunakan 

sangat 

buruk. 

5. Kejelasan 

makna 

Mengungkap 

kan berbagai 

makna secara 

jelas dan 

efektif 

Mengungkap 

kan  berbagai 

makna secara 

jelas 

 

Mengungkap 

kan makna, 

tetapi sesekali 

kurang jelas. 

 

Mengungka

p 

kan makna, 

tetapi sulit 

difahami. 

 

Menulis 

secara acak, 

makna 

hilang. 

6. Ejaan dan 

tatatulis 

 

Ejaan dan 

tatatulis 

semua kata 

tepat. 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

beberapa 

kata. 

 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

banyak kata. 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis 

pada 

banyak 

kata. 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis 

pada hampir 

semua kata. 

Jumlah  

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 
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INSPIRASI BUTIR SOAL UJIAN 
MATAPELAJARAN BAHASA INGGRIS 

c) Pengumuman tulis 

Rubrik Penilaian Pengumuman Tulis 

 

No Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa dan 

Kosakata 

(Leksiko-

gramatika) 

 

Menggunakan 

tata bahasa 

yang benar 

dan kosa kata 

yang tepat 

 

Menggunakan 

tata bahasa 

dan kosa kata 

yang 

terkadang 

kurang tepat, 

tetapi tidak 

mempenga 

ruhi makna 

Menggunakan 

tata bahasa 

dan kosa kata 

yang kurang 

tepat dan 

mempengaruh

i makna 

 

Tata bahasa 

dan kosa 

kata yang 

sulit / tidak 

dapat 

dimengerti 

 

Tulisan 

tidak 

berkembang 

 

2. Manajemen 

Wacana 

Merealisasika

n langkah 

retorika  

dengan tepat  

dalam ragam 

bahasa tulis 

sehingga 

tujuan 

komunikatif 

teks jelas 

 

Merealisasika

n langkah 

retorika  

dengan tujuan 

komunikatif 

yang jelas  

meskipun 

terdapat 

kesalahan 

Menulis kata-

kata, tetapi 

tujuan 

komunikatifn

ya sulit 

dimengerti 

 

Menulis 

kata-kata, 

tetapi 

tujuan 

komunikati

fnya tidak 

tersampaik

an 

 

Hanya 

memproduk

si kata-kata 

yang tidak 

membentuk 

teks. 

3.  Kejelasan 

makna 

Mengungkapk

an berbagai 

makna secara 

jelas dan 

efektif 

Mengungkap 

kan  berbagai 

makna secara 

jelas 

Mengungkapk

an makna, 

tetapi sesekali 

kurang jelas. 

Mengungka

p 

kan makna, 

tetapi sulit 

difahami. 

Menulis 

secara acak, 

makna 

hilang. 

4. Hubungan 

antar gagasan 

Menunjukkan 

kelancaran 

hubungan 

antar gagasan 

Menunjukkan 

transisi 

hubungan 

antar gagasan 

Hubungan 

antar gagasan 

kurang jelas 

 

Hubungan 

antar 

gagasan 

kacau 

 

Gagal 

merealisasik

an gagasan 

5. Ejaan dan 

tatatulis 

 

Ejaan dan 

tatatulis 

semua kata 

tepat 

Ada kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

beberapa kata 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

banyak kata 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis 

pada 

banyak 

kata 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis 

pada hampir 

semua kata 

Jumlah  

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 
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MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS 

4) Lembar Penilaian Nonkebahasaan 

a) Naskah drama 

Rubrik Penilaian Naskah Drama 

No Aspek 5 4 3 2 1 

1. Pengembangan 

alur 

 

Pengem 

bangan alur 

sesuai 

dengan teks 

asli dan 

mengandung 

konflik. 

 

Pengem 

bangan alur 

kurang sesuai 

dengan teks 

asli tetapi 

mengandung 

konflik. 

Pengembanga

n alur sesuai 

dengan teks 

asli tetapi 

tidak  

mengandung 

konflik. 

Pengem 

bangan alur 

kurang sesuai 

dengan teks 

asli dan tidak 

mengandung 

konflik. 

Pengem 

bangan alur 

tidak sesuai 

dengan teks 

asli dan tidak 

mengandung 

konflik. 

2. Kejelasan 

tokoh dan 

watak 

 

Karakter 

tokoh 

digambarkan 

secara jelas 

dan  sesuai 

dengan teks 

asli. 

Karakter tokoh 

digambarkan 

secara kurang 

jelas tetapi  

sesuai dengan 

teks asli. 

Karakter tokoh 

digambarkan 

secara  jelas 

tetapi  kurang 

sesuai dengan 

teks asli. 

Karakter tokoh 

digambarkan 

secara  kurang 

jelas dan 

kurang sesuai 

dengan teks 

asli. 

Karakter 

tokoh 

digambarkan 

secara  tidak 

jelas dan 

tidak sesuai 

dengan teks 

asli. 

 

3. Pengembang

an dialog 

 

Pengembang

an dialog 

sesuai 

dengan 

adegan tokoh 

dalam isi  

teks asli. 

Pengembanga

n dialog sesuai 

dengan adegan 

tokoh dalam 

isi  teks asli 

tetapi kurang 

jelas. 

Pengembanga

n dialog sesuai 

dengan adegan 

tokoh dalam 

isi  teks asli 

tetapi tidak 

jelas. 

Pengembanga

n dialog 

kurang sesuai 

dengan adegan 

tokoh dalam 

isi  teks asli 

dan kurang 

jelas. 

Pengembang

an dialog 

tidak sesuai 

dengan 

adegan tokoh 

dalam isi  

teks asli. 

4. Kesesuaian 

latar 

 

Latar 

menggambar 

kan tiga 

aspek 

(tempat, 

waktu, dan 

suasana) dan 

sesuai 

dengan isi 

teks asli. 

Latar 

menggambar 

kan tiga aspek 

(tempat, 

waktu, dan 

suasana) tetapi 

kurang sesuai 

dengan isi teks 

asli. 

Latar 

menggambar 

kan hanya dua 

aspek dan 

sesuai dengan 

isi teks asli. 

Latar 

menggambar 

kan hanya dua 

aspek dan 

kurang sesuai 

dengan isi teks 

asli. 

Latar 

menggambar 

kan hanya 

satu aspek 

dan tidak 

sesuai 

dengan isi 

teks asli. 

5. Kesesuaian 

tema dengan 

isi 

 

Pesan yang 

yang 

dituangkan 

sangat sesuai 

dengan tema 

Pesan yang 

yang 

dituangkan 

sesuai dengan 

tema cerita 

Pesan yang 

yang 

dituangkan 

cukup sesuai 

dengan tema 

Pesan yang 

yang 

dituangkan 

kurang sesuai 

dengan tema 

Pesan yang 

yang 

dituangkan 

tidak sesuai 

dengan tema 
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No Aspek 5 4 3 2 1 

cerita dalam 

isi teks asli. 

dalam isi teks 

asli. 

cerita dalam 

isi teks asli. 

cerita dalam isi 

teks asli. 

 

cerita dalam 

isi teks asli. 

 

6. Penggunaan 

petunjuk 

teknis 

 

Petunjuk 

teknis sesuai 

dengan 

dialog 

tokoh.. 

Petunjuk 

teknis sesuai 

dengan dialog 

tokoh tetapi 

tidak tepat 

penempatan 

nya. 

Petunjuk 

teknis cukup 

sesuai dengan 

dialog tokoh 

tetapi tidak 

tepat 

penempatanny

a. 

Petunjuk 

teknis kurang 

sesuai dengan 

dialog tokoh 

dan tidak tepat 

penempatan 

nya. 

Petunjuk 

teknis tidak 

sesuai 

dengan 

dialog tokoh. 

7. Kaidah 

penulisan 

naskah 

drama 

 

Naskah 

drama sangat 

sesuai 

dengan 

kaidah 

penulisan 

naslah 

drama. 

 

Naskah drama  

sesuai dengan 

kaidah 

penulisan 

naslah drama. 

Naskah drama 

cukup sesuai 

dengan kaidah 

penulisan 

naslah drama. 

Naskah drama 

kurang sesuai 

dengan kaidah 

penulisan 

naslah drama. 

Naskah 

drama tidak 

sesuai 

dengan 

kaidah 

penulisan 

naslah 

drama. 

Jumlah  

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

b) Pementasan drama 

Rubrik Penilaian Pementasan drama 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Ekspresi 

pemeran 

(suara, 

wajah, tubuh, 

gerakan, dan 

dialog) dalam 

membawakan 

tokoh 

 

Penjiwaan 

para pemeran 

dalam 

memerankan 

tokoh yang 

dimainkan 

sangat total. 

 

Penjiwaan 

para pemeran 

dalam 

memerankan 

tokoh yang 

dimainkan 

total. 

Penjiwaan 

para pemeran 

dalam 

memerankan 

tokoh yang 

dimainkan 

cukup total. 

Penjiwaan 

para pemeran 

dalam 

memerankan 

tokoh yang 

dimainkan 

kurang total. 

Penjiwaan 

para pemeran 

dalam 

memerankan 

tokoh yang 

dimainkan 

tidak total. 

2. Tata 

panggung 

 

Panggung 

sangat 

mencerminkan 

tempat, waktu 

dan suasana 

yang terjadi. 

 

Panggung 

mencerminkan 

tempat, waktu 

dan suasana 

yang terjadi. 

Panggung 

cukup 

mencerminkan 

tempat, waktu 

dan suasana 

yang terjadi. 

Panggung 

kurang 

mencerminkan 

tempat, waktu 

dan suasana 

yang terjadi. 

Panggung 

tidak 

mencerminkan 

tempat, waktu 

dan suasana 

yang terjadi. 

3. Tata busana 

 

Busana atau 

kostum sangat 

Busana atau 

kostum sesuai 

Busana atau 

kostum cukup 

Busana atau 

kostum 

Busana atau 

kostum tidak 
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sesuai dengan 

lakon yang 

diperankan. 

 

dengan lakon 

yang 

diperankan. 

sesuai dengan 

lakon yang 

diperankan. 

kurang sesuai 

dengan lakon 

yang 

diperankan. 

sesuai dengan 

lakon yang 

diperankan. 

4. Pengelolaan 

waktu 

 

Pementasan 

drama 

dilaksanakan 

sangat sesuai 

alokasi waktu. 

Pementasan 

drama 

dilaksanakan 

sesuai alokasi 

waktu. 

Pementasan 

drama 

dilaksanakan 

cukup sesuai 

alokasi waktu. 

Pementasan 

drama 

dilaksanakan 

kurang sesuai 

alokasi waktu. 

Pementasan 

drama 

dilaksanakan 

tidak sesuai 

alokasi waktu. 

5. Kesesuaian 

alur cerita 

dengan teks 

asli 

Alur cerita 

sangat sesuai 

dengan isi teks 

asli. 

 

Alur cerita 

sesuai dengan 

isi teks asli. 

Alur cerita 

sangat cukup 

sesuai dengan 

isi teks asli. 

Alur cerita 

kurang sesuai 

dengan isi teks 

asli. 

Alur cerita 

tidak sesuai 

dengan isi teks 

asli. 

Jumlah  

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

c) Notices 

Rubrik Penilaian Notices 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Ketepatan 

format 

 

Format sangat 

sesuai dengan 

ketentuan. 

 

Format 

sesuai 

dengan 

ketentuan. 

Format cukup 

sesuai dengan 

ketentuan. 

Format 

kurang 

sesuai 

dengan 

ketentuan. 

Format 

tidak sesuai 

dengan 

ketentuan. 

2. Kelengkapan 

isi/informasi 

 

Cakupan 

informasi 

sangat 

lengkap. 

 

Cakupan 

informasi 

lengkap. 

Cakupan 

informasi 

cukup 

lengkap. 

Cakupan 

informasi 

kurang 

lengkap. 

Cakupan 

informasi 

tidak 

lengkap. 

3. Kejelasan 

 

Isi/pesan 

sangat jelas. 

Isi/pesan 

jelas. 

Isi/pesan 

cukup jelas. 

Isi/pesan 

kurang jelas. 

Isi/pesan 

tidak jelas. 

4. Penyajian 

 

Penyajian 

sangat rapi dan 

menarik. 

Penyajian 

rapi dan 

menarik. 

Penyajian 

cukup rapi dan 

menarik. 

Penyajian 

kurang rapi 

dan menarik. 

Penyajian 

tidak rapi 

dan 

menarik. 

Jumlah  

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 
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d) Pengumuman tulis 

Rubrik Penilaian Pengumuman Tulis 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Ketepatan 

format 

 

Format sangat 

sesuai dengan 

ketentuan. 

 

Format 

sesuai 

dengan 

ketentuan. 

Format cukup 

sesuai dengan 

ketentuan. 

Format 

kurang 

sesuai 

dengan 

ketentuan. 

Format 

tidak sesuai 

dengan 

ketentuan. 

2. Kelengkapan 

isi/informasi 

 

Cakupan 

informasi 

sangat 

lengkap. 

 

Cakupan 

informasi 

lengkap. 

Cakupan 

informasi 

cukup 

lengkap. 

Cakupan 

informasi 

kurang 

lengkap. 

Cakupan 

informasi 

tidak 

lengkap. 

3. Kejelasan 

 

Isi/pesan 

sangat jelas. 

Isi/pesan 

jelas. 

Isi/pesan 

cukup jelas. 

Isi/pesan 

kurang jelas. 

Isi/pesan 

tidak jelas. 

4. Penyajian 

 

Penyajian 

sangat rapi dan 

menarik. 

Penyajian 

rapi dan 

menarik. 

Penyajian 

cukup rapi dan 

menarik. 

Penyajian 

kurang rapi 

dan menarik. 

Penyajian 

tidak rapi 

dan 

menarik. 

Jumlah  

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

e) Pengumuman lisan 

Rubrik Penilaian Pengumuman Lisan 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Ketepatan 

format 

 

Format sangat 

sesuai dengan 

ketentuan 

Format 

sesuai 

dengan 

ketentuan 

Format 

cukup sesuai 

dengan 

ketentuan 

Format 

kurang 

sesuai 

dengan 

ketentuan 

Format tidak 

sesuai 

dengan 

ketentuan 

2. Kelengkapan 

isi/informasi 

 

Cakupan 

informasi sangat 

lengkap 

Cakupan 

informasi 

lengkap 

 

Cakupan 

informasi 

cukup 

lengkap 

Cakupan 

informasi 

kurang 

lengkap 

Cakupan 

informasi 

tidak lengkap 

3. Kejelasan 

 

Isi/pesan sangat 

jelas 

Isi/pesan 

jelas 

Isi/pesan 

cukup jelas 

Isi/pesan 

kurang jelas 

Isi/pesan 

tidak jelas 

4. Kualitas suara 

 

Kualitas suara 

sangat baik 

Kualitas 

suara baik 

Kualitas 

suara cukup 

baik 

Kualitas 

suara kurang 

baik 

Kualitas 

suara tidak 

baik 

Jumlah  

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 
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Contoh 2:  

 

1. Spesifikasi tugas 

 

a. Kompetensi-kompetensi dasar yang diukur penguasaannya dalam bentuk 

ujian penugasan ini meliputi: 

1) KD-KD terkait dengan teks interaksi interpersonal dan transaksional lisan 

dan tulis  di kelas VII, VIII, dan IX 

2) KD-KD terkait teks fungsional (descriptive, recount, procedure, 

information report, narrative) lisan dan tulis di kelas VII, VIII, dan IX 

Catatan: KD-KD terkait teks khusus lisan dan tulis di kelas VII, VIII, dan IX 

diuji dengan bentuk ujian yang lain. 

 

b. Level kognitif yang akan diukur adalah pemahaman, penerapan, dan 

penalaran sehingga penugasan yang diberikan dirancang untuk dapat menilai 

aktivitas siswa yang mencerminkan tingkat berpikir mereka di ketiga level 

kognitif tersebut. Selain itu, terkait dengan kecakapan Abad 21, penugasan 

juga dirancang untuk dapat menilai kecakapan siswa dalam berpikir kritis, 

kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kecakapan literasi yang tercermin 

dalam aktivitas dan produk  yang mereka hasilkan juga diukur penguasaannya. 

 

c. Indikator Pencapaian Kompetensi yang dirumuskan meliputi: 

1) memperagakan dialog yang melibatkan teks interaksi interpersonal  

2) memperagakan dialog yang melibatkan teks interaksi transaksional 

3) memperagakan monolog yang melibatkan penggunaan teks descriptive 

4) memperagakan monolog yang melibatkan penggunaan teks recount 

5) memperagakan monolog yang melibatkan penggunaan teks information 

report 

6) menceritakan kembali isi teks narrative tulis ke dalam bentuk lisan  

7) mengubah moda teks procedure tulis ke dalam bentuk lisan 

 

d. Bentuk hasil tugas yang dikumpulkan dan/atau disajikan 

Hasil tugas yang harus dikumpulkan atau disajikan dalam penugasan ini 

adalah penampilan acara talk show.  

 

e. Kriteria penilaian  

Aspek-aspek yang dinilai dalam penugasan ini meliputi: 

1) aspek kebahasaan lisan  

3) aspek nonkebahasaan (bobot lebih kecil daripada aspek kebahasaan) 
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f. Teknik penyelesaian tugas 

Tugas dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari lima siswa. 

Satu siswa menjadi host, dua siswa menjadi cohost, dan dua siswa menjadi 

bintang tamu (seorang pemenang acara Master Chef Indonesia dan seorang 

penemu (inventor). Semua anggota dalam satu kelompok bertanggungjawab 

atas penampilan mereka mulai dari tahap persiapan hingga penampilan acara 

talk show. Guru menyiapkan beberapa pilihan teks narrative tulis dan teks 

procedure tulis untuk digunakan siswa dalam penampilan acara talk show. 

Guru dapat melakukan adaptasi terhadap teks-teks tersebut agar sesuai dengan 

level kemampuan siswa. 

Teks procedure tulis digunakan oleh pemenang acara Master Chef Indonesia 

memperagakan memasak makanan/minuman (untuk memunculkan 

kompetensi menangkap makna teks procedure) dan penemu yang menjadi 

bintang tamu memperagakan membuat sesuatu.  

Teks narrative tulis digunakan oleh salah satu co host bercerita tentang cerita 

terkait salah satu bahan dalam teks procedure). Misalnya, salah satu bahannya 

adalah jambu biji maka disiapkan teks narrative yang berupa legenda jambu 

biji. Dengan demikian, kompetensi menangkap makna teks narrative tulis 

dapat dimunculkan. 

Kompetensi memperagakan monolog yang melibatkan penggunaan teks 

recount dapat dimunculkan ketika host atau co host meminta pemenang acara 

Master Chef Indonesia menceritakan pengalaman pribadinya selama 

mengikuti lomba tersebut dan penemu menceritakan pengalaman pribadinya 

hingga membuat suatu temuan, atau bisa juga ketika host atau co host bercerita 

juga tentang pengalaman pribadi mereka terkait topik yang diangkat dalam 

acara talk show.  

Kompetensi memperagakan monolog yang melibatkan penggunaan teks 

descriptive dapat dimunculkan ketika host atau co host meminta pemenang 

acara Master Chef Indonesia mendeskripsikan masakan/minuman yang akan 

didemonstrasikan pembuatannya atau masakan/minuman yang 

didemonstrasikan pembuatannya di salah satu tahap lombanya dan ketika host 

atau co host meminta sang penemu mendeskripsikan temuannya. 

Kompetensi memperagakan monolog yang melibatkan penggunaan teks 

information report dapat dimunculkan ketika terjadi dialog di antara host, co 

host, dan bintang tamu yang membicarakan hal-hal terkait dengan apa yang 

ada pada resep makanan/minuman atau temuan. Misal, ketika membahas 

jambu biji, mereka bisa bermonolog tentang jambu biji (berasal dari mana, 

tumbuh di mana, deskripsinya, manfaatnya dan lain-lain). 

Setiap kelompok membuat kerangka yang menggambarkan alur percakapan 

dan monolog dalam talk show. Kerangka wajib dikonsultasikan dengan guru 
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agar dapat dipantau kelengkapan cakupan kompetensi yang akan dinilai. Guru 

sebaiknya memberikan contoh pembuatan kerangka alurnya. 

 

g. Jangka waktu penyelesaian tugas 

Peserta didik diberikan waktu untuk menyelesaikan tugas selama 1 bulan 

sebelum acara talk show ditampilkan. 

 

h. Cara pengumpulan tugas 

Acara talk show ditampilkan secara live  dan disaksikan langsung oleh guru.  

Kepala sekolah, guru-guru lain, siswa-siswa kelas-kelas lain dan bahkan orang 

tua siswa dimungkinkan untuk juga menyaksikan pentas drama ini. 

 

 

 

 

2. Lembar tugas 

 

 

TALK SHOW 

 

A. General Information 

 

1. This project covers the competences in: 

a.  being engaged/participating in the English conversations 

b. creating and understanding spoken and written descriptive, recount, 

procedure, information report, narrative texts  

 

2. The purpose of this project is to assess the following: 

a. your attitudes 

b. your knowledge of various texts that you have learned in years VII, VIII, 

and IX 

c. your ability in communicating in the spoken and written English 

fluently, accurately, and appropriately through various texts that you 

have learned in years VII, VIII, and IX 

d. your ability in thinking critically, being creative, collaborating,and 

communicating 

 

e. your ability in understanding and evaluating information through 

reading, writing, listening, speaking, viewing and presenting. 

 

3. The product of this project is a talk show live program. 
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4. In designing the flow of dialogs in the talk show use the outline prepared 

by the teacher. (Modification is allowed). 

 

5. This talk show project is done in groups. One group consists of five 

students. Those five students are responsible for the success of the talk 

show. The roles are one host, two co hosts, two guests (a winner of the 

Master Chef Indonesia program and an inventor). 

 

6. You are given one month to prepare finish this project. The talk show is 

scheduled to be performed in a month in front of the teachers, friends, 

principal, and parents. 

 

B. Instructions 

 

Within a month you are supposed to produce a television talk show on 

people’s achievements. The talk show is performed at the end of the semester. 

1. Make groups of five. 

 

2. Create a name for  the talk show program. 

 

3. Make sure that all students in your group are assigned with different roles. 

One student performs as a host, two students perform as co hosts, two 

students perform as guests (a winner of Master Chef Indonesia, and an 

inventor). All roles must be given the opportunities to speak. 

 

4. Write the outline of the talk show to illustrate the flow of the dialogs and 

monologs in its segments. Refer to the format given by the teacher.When 

it is ready, consult it with the teacher. After some revision then, submit it 

to the teacher before the performance. Use your creativity and imagination 

to develop it. 

 

5. In writing the outline, remember the following points: 

a. In the talk show use all of the expressions that you learned in years VII, 

VII, and IX, and do not forget to congratulate on the guests’ 

achievements, and making a wish for them. 

b. Also include the cooking demonstration by the winner of the Master 

Chef Indonesia (Choose one of the recipes prepared by the 

teacher).Before, during or after the demonstration, include a monolog 

by a group member of any role to tell a story (for example, a legend) 
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about one ingredient. For example, if the recipe is about a drink using 

guavas as the main ingredient, tell a story about them, for instance, a 

legend of guava. (The story is prepared by the teacher, so you only retell 

thestory). In this segment, the winner can also possibly describe the 

food/drink he/she demonstrates. Also, do not forget to include the 

information report text in the form of monolog by one of the roles 

discussing the food/drink, or one of the ingredients, for example guavas. 

Discuss where they come from and grow, they look like, etc. 

c. Besides, perform the demonstration by the inventor making or doing 

something or showing how to operate his/her invention. Choose one 

manual prepared by the teacher. In this segment the inventor can also 

possibly describe his/her invention. Also, do not forget to include the 

information report text in the form of monolog by one of the roles 

discussing something, for example one of the materials used in the 

invention. 

6. Remember the following important points: 

a. Appropriate costumes, make-up, and relevant properties are allowed. 

b. Do not use dangerous properties. 

c. 30 minutes is allocated for the performance, excluding the activities 

before and after the talk show. 

d. Dubbing is not allowed. 

e. Either live or recorded music can be played during the talkshow. 

f. Each group is required to submit the names of the group members and 

their roles. 

g. Rehearsals can be done in the school area. 

h. The students of other classes, the teachers and your parents are the 

audience of the talkshow. 

 

C. Assessment Criteria 

You will be assessed based on the following criteria: 

1. Your attitudes (discipline, responsibility, cooperation, and confidence) 

2. Your spoken English (dialogs)during the talk show which includes 

grammar, vocabulary, pronunciation, dialog management, fluency, 

appropriateness, communicative interaction 

3. Your spoken English (monologs) during the talk show which includes 

grammar, vocabulary, pronunciation, monolog management, fluency, and 

appropriateness 

4. Talk show which includes ideas/content, organization, delivery, creativity, 

and time management & participation. 

 

 

3. Lembar penilaian, rubrik penilaian dan pedoman penskoran 
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a. Lembar penilaian 

1) Sikap 

 

Lembar Observasi 

Nama         : ................................................................................. 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

Petunjuk:  

Berilah tanda centang (√) pada kolom Amat Baik, Baik, Cukup, atau 

Kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

No. Butir Sikap 
Amat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1. Disiplin     

2. Tanggungjawab     

3. Kerjasama      

4. Percaya diri     

 

2) Lembar Penilaian Kebahasaan Lisan  

 

a) Percakapan (dialog) selama talk show  

 

Lembar Penilaian Percakapan (Dialog) Lisan 

 

Kelompok : ................................................................................ 

Kelas  : ................................................................................ 

Sekolah : ................................................................................ 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa dan Kosakata 

(Leksikogramatika) 

     

2. Ucapan dan Intonasi      

3. Manajemen Wacana      

4. Kelancaran       

5. Kepatutan       

6. Komunikasi interaktif      

Jumlah  
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b) Monolog selama talkshow 

 

Lembar Penilaian Monolog Lisan 

 

Kelompok : ................................................................................ 

Kelas  : ................................................................................ 

Sekolah : ................................................................................ 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa dan Kosakata 

(Leksikogramatika) 

     

2. Ucapan dan Intonasi      

3. Kelancaran      

4. Kepatutan      

5. Manajemen wacana      

Jumlah  

 

 

 

 3. Lembar penilaian nonkebahasaan 

   a) Talk show 

 

Lembar Penilaian Talk Show 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Gagasan/Isi      

2. Organisasi      

3. Penyampaian      

4. Kreativitas      

5. Manajemen waktu dan 

partisipasi 

     

Jumlah  
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b. Rubrik penilaian dan pedoman penskoran 

1) Sikap 

 

No. Butir Sikap Amat Baik Baik Cukup Kurang 

1. Disiplin Selalu 

menunjuk-kan 

perilaku 

disiplin dalam 

melaksanakan 

tugas proyek 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku 

disiplin dalam 

melaksanakan 

tugas proyek 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku 

disiplin dalam 

melaksanakan 

tugas proyek 

Tidak pernah 

menunjuk-kan 

perilaku 

disiplin dalam 

melaksanakan 

tugas proyek 

2. Tanggung 

jawab 

Selalu 

menunjuk-kan 

perilaku 

tanggung 

jawab terhadap 

tugas proyek 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku 

tanggung 

jawab terhadap 

tugas proyek 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku 

tanggung 

jawab terhadap 

tugas proyek 

Tidak pernah 

menunjuk-kan 

perilaku 

tanggung 

jawab terhadap 

tugas proyek 

3. Kerjasama  Selalu 

menunjuk-kan 

perilaku 

kerjasama 

dengan semua 

anggota tim 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku 

kerjasama 

dengan semua 

anggota tim 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku 

kerjasama 

dengan semua 

anggota tim 

Tidak pernah 

menunjuk-kan 

perilaku 

kerjasama 

dengan semua 

anggota tim 

4. Percaya diri Selalu 

menunjuk-kan 

perilaku 

percaya diri 

saat tampil di 

panggung 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku 

percaya diri 

saat tampil di 

panggung 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku 

percaya saat 

tampil di 

panggung 

Tidak pernah 

menunjuk-kan 

perilaku 

percaya diri 

saat tampil di 

panggung 
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2) Rubrik Penilaian Kebahasaan Lisan  dan Pedoman Penskoran 

a) Percakapan (dialog) selama talk show 

 

Rubrik PenilaianPercakapan (Dialog) Lisan 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa 

dan 

Kosakata 

(Leksiko-

gramatika) 

 

Menggunakan 

tatabahasa 

yang benar 

dan kosakata 

yang tepat 

 

Menggunakan 

tatabahasa dan 

kosa kata yang 

terkadang 

kurang tepat, 

tetapi tidak 

mempengaruhi 

makna 

Menggunakan 

tatabahasa dan 

kosakata yang 

kurang tepat 

dan 

mempengaruhi 

makna 

 

Tatabahasa 

dan kosakata 

yang sulit / 

tidak dapat 

dimengerti 

 

Sulit 

memproduksi 

kata-kata; 

diam. 

 

2. Ucapan dan 

Intonasi 

 

Ucapan dan 

intonasi 

sangat jelas 

mendekati 

penutur asli. 

 

Ucapan dan 

intonasi jelas 

meskipun 

terdapat aksen 

bahasa 

pertama. 

Ucapan dan 

intonasi 

kurang jelas 

dan 

mempengaruhi 

makna. 

Ucapan dan 

intonasi tidak 

jelas dan 

menghilangkan 

sejumlah 

makna. 

Ucapan dan 

intonasi tidak 

mampu 

mengungkap

kan makna. 

3.  Manajemen 

Wacana 

Melakukan 

dan 

merespon 

tindak tutur 

dengan tepat 

(logis) dalam 

bahasa lisan 

Melakukan 

dan merespon 

tindak tutur 

meskipun 

sesekali salah 

faham 

Sering salah 

memahami 

dan merespon 

tindak tutur 

 

Tidak mampu 

memahami dan 

merespon 

tindak tutur 

sederhana 

 

Hanya 

memproduksi 

kata-kata 

yang tidak 

membentuk 

teks 

4. Kelancaran 

 

Sangat lancar Kelancaran 

sedikit 

terganggu oleh 

masalah 

bahasa 

Kelancaran 

sangat 

terganggu oleh 

masalah 

bahasa 

Sering ragu-

ragu dan 

terhenti karena 

keterbatasan 

bahasa 

Bicara sangat 

sering 

terputus-

putus dan 

bahkan 

berhenti 

sama sekali 

sehingga 

percakapan 

tidak terjadi 

5. Kepatutan 

 

Bahasa yang 

digunakan 

sangat sesuai 

dengan 

bentuk teks 

yang 

diberikan 

Bahasa yang 

digunakan 

sesuai dengan 

bentuk teks 

yang diberikan 

dan konteks 

komunikasi 

Bahasa yang 

digunakan 

tidak 

konsisten 

dengan bentuk 

teks yang 

diberikan dan 

Bahasa yang 

digunakan 

tidak sesuai 

dengan bentuk 

teks yang 

diberikan dan 

konteks 

komunikasi 

Bahasa yang 

digunakan 

sangat buruk 
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No. Aspek 5 4 3 2 1 

dan konteks 

komunikasi 

 

 

 

 

konteks 

komunikasi 

6. Komunikasi 

interaktif 

Percaya diri 

dan lancar 

dalam 

mengambil 

giliran bicara 

dan mampu 

mengoreksi 

diri jika 

membuat 

kesalahan 

Percaya diri 

meskipun 

terkadang 

minta 

pengulangan 

dan 

menunjukkan 

keraguan 

Lebih banyak 

merespon 

daripada 

berinisiatif 

 

Sulit diajak 

bicara 

meskipun 

sudah 

dipancing 

 

Tidak 

mampu 

merespon 

inisiatif. 

 

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

b) Monolog selama talk show 

Rubrik Penilaian Monolog Lisan 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa 

dan 

Kosakata 

(Leksiko-

gramatika) 

 

Menggunakan 

tatabahasa 

yang benar 

dan kosakata 

yang tepat 

 

Menggunakan 

tatabahasa dan 

kosa kata yang 

terkadang 

kurang tepat, 

tetapi tidak 

mempengaruhi 

makna 

Menggunakan 

tatabahasa dan 

kosakata yang 

kurang tepat 

dan 

mempengaruhi 

makna 

Tatabahasa 

dan 

kosakata 

yang sulit / 

tidak dapat 

dimengerti 

 

Sulit 

memproduksi 

kata-kata; 

diam. 

 

2. Ucapan dan 

Intonasi 

 

Ucapan dan 

intonasi 

sangat jelas 

mendekati 

penutur asli. 

 

Ucapan dan 

intonasi jelas 

meskipun 

terdapat aksen 

bahasa 

pertama. 

Ucapan dan 

intonasi 

kurang jelas 

dan 

mempengaruhi 

makna. 

Ucapan 

dan 

intonasi 

tidak jelas 

dan 

menghilan

gkan 

sejumlah 

makna. 

Ucapan dan 

intonasi tidak 

mampu 

mengungkapk

an makna. 

3. Kelancaran 

 

Sangat lancar Kelancaran 

sedikit 

Kelancaran 

sangat 

Sering 

ragu-ragu 

Bicara sangat 

sering 

terputus-putus 
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No. Aspek 5 4 3 2 1 

terganggu oleh 

masalah 

bahasa 

terganggu oleh 

masalah 

bahasa 

dan 

terhenti 

karena 

keterbatasa

n bahasa 

dan bahkan 

berhenti sama 

sekali 

sehingga 

percakapan 

tidak terjadi 

 

 

 

 

 

4. Kepatutan 

 

Bahasa yang 

digunakan 

sangat sesuai 

dengan 

bentuk teks 

yang 

diberikan dan 

konteks 

komunikasi. 

Bahasa yang 

digunakan 

sesuai dengan 

bentuk teks 

yang diberikan 

dan konteks 

komunikasi. 

Bahasa yang 

digunakan 

tidak 

konsisten 

dengan bentuk 

teks yang 

diberikan dan 

konteks 

komunikasi. 

Bahasa 

yang 

digunakan 

tidak 

sesuai 

dengan 

bentuk 

teks yang 

diberikan 

dan 

konteks 

komunikas

i. 

Bahasa yang 

digunakan 

sangat buruk. 

5. Manajemen 

wacana 

Menata 

gagasan 

sesuai dengan 

struktur teks 

yang 

maksimal 

dalam genre 

yang dipilih. 

 

Menata 

gagasan sesuai 

dengan 

struktur teks 

minimal 

dalam genre 

yang dipilih. 

 

Gagasan ditata 

dengan 

struktur yang 

kurang jelas 

dan 

mempengaruhi 

kejelasan 

makna 

 

Gagasan 

dan 

susunanny

a sulit 

difahami. 

 

Gagasan dan 

susunannya 

tidak masuk 

akal. 

 

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 
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3) Rubrik Penilaian Nonkebahasaan dan Pedoman Penskoran 

a) Talk show 

Rubrik Penilaian Talk Show 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Gagasan/Isi 

 

Isi sangat 

lengkap 

sesuai 

dengan 

kerangka 

alur talk 

show dan 

memunculka

n semua 

(100%) 

kompetensi 

yang dinilai. 

 

Isi lengkap 

sesuai 

dengan 

kerangka 

alur talk 

show dan 

memunculka

n hampir 

semua (80%) 

kompetensi 

yang dinilai. 

Isi cukup 

lengkap 

sesuai 

dengan 

kerangka 

alur talk 

show dan 

memuncul 

kan 

sebagian 

(50%) 

kompetensi 

yang 

dinilai. 

Isi kurang 

lengkap 

sesuai dengan 

kerangka alur 

talk show dan 

memunculka

n hanya 

sedikit (20%) 

kompetensi 

yang dinilai. 

Isi tidak 

lengkap 

sesuai 

dengan 

kerangka alur 

talk show 

dan tidak 

memunculka

n 

kompetensi-

kompetensi 

yang dinilai. 

2. Organisasi 

 

Materi dan 

penyajian 

tertata 

dengan baik 

dan semua 

anggota 

kelompok 

sangat 

memahami 

perannya 

masing-

masing. 

Materi dan 

penyajian 

tertata 

dengan baik 

tetapi tidak 

semua 

anggota 

kelompok 

berperan 

sesuai 

dengan baik 

sesuai 

dengan 

perannya. 

 

Materi dan 

penyajian 

tertata 

cukup baik 

tetapi 

beberapa 

anggota 

kelompok 

tidak 

berperan 

dengan 

baik sesuai 

dengan 

perannya. 

Materi dan 

penyajian 

tertata kurang 

baik dan 

hampir semua 

anggota 

kelompok 

tidak 

berperan 

dengan baik 

sesuai dengan 

perannya. 

Materi dan 

penyajian 

tertata 

dengan tidak 

baik dan 

semua 

anggota 

kelompok 

tidak 

berperan 

dengan baik 

sesuai 

dengan 

perannya. 

3. Penyampaian

/ 

Penampilan 

 

Seluruh 

anggota 

kelompok 

berbicara 

dengan keras 

dan jelas, 

serta 

memiliki 

kontak mata 

sangat yang 

baik. 

Sebagian 

besar 

anggota 

kelompok 

berbicara 

dengan keras 

dan jelas, 

serta 

memiliki 

kontak mata 

yang baik. 

Hanya 

beberapa 

anggota 

kelompok 

yang 

berbicara 

dengan 

keras dan 

jelas, serta 

memiliki 

kontak 

mata yang 

baik. 

Sebagian 

besar anggota 

kelompok 

tidak 

berbicara 

dengan keras 

dan jelas, 

serta tidak 

memiliki 

kontak mata 

yang baik. 

Seluruh 

anggota 

kelompok 

tidak 

berbicara 

dengan keras 

dan jelas, 

serta tidak 

memiliki 

kontak mata 

yang baik. 
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No. Aspek 5 4 3 2 1 

4. Kreativitas 

 

Kelompok 

sangat 

kreatif dan 

berimajinasi  

dalam 

berinovasi di 

segmen-

segmen talk 

show 

termasuk 

penggunaan 

properti. 

Kelompok 

kreatif dan 

berimajinasi  

dalam 

berinovasi di 

segmen-

segmen talk 

show 

termasuk 

penggunaan 

properti. 

 

Kelompok 

cukup 

kreatif dan 

berimajinas

i  dalam 

berinovasi 

di segmen-

segmen talk 

show 

termasuk 

penggunaa

n properti. 

Kelompok 

kurang kreatif 

dan 

berimajinasi  

dalam 

berinovasi di 

segmen-

segmen talk 

show 

termasuk 

penggunaan 

properti. 

Kelompok 

tidak kreatif 

dan 

berimajinasi  

dalam 

berinovasi di 

segmen-

segmen talk 

show 

termasuk 

penggunaan 

properti. 

5. Manajemen 

waktu dan 

partisipasi 

 

Kelompok 

tampil tidak 

lebih dari 30 

menit dan 

semua 

anggota 

kelompok 

berkesempa 

tan untuk 

berbicara. 

Kelompok 

tampil lebih 

dari 30 menit 

tapi sebagian 

besar 

anggota 

kelompok 

berkesempat

an untuk 

berbicara. 

 

Kelompok 

tampil lebih 

dari 30 

menit dan 

beberapa 

anggota 

kelompok 

tidak 

berkesempa 

tan untuk 

berbicara. 

Kelompok 

tampil jauh 

melebihi 30 

menit dan 

beberapa 

anggota 

kelompok 

tidak 

berkesempata

n untuk 

berbicara. 

Kelompok 

tampil jauh 

melebihi 30 

menit dan 

sebagian 

besar anggota 

kelompok 

tidak 

berkesempata

n berbicara. 

Jumlah  

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 
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Contoh 3:  

 

1. Spesifikasi tugas 

a. Kompetensi-kompetensi dasar yang diukur penguasaannya dalam bentuk 

ujian penugasan ini meliputi: 

3) KD-KD terkait dengan teks interaksi interpersonal dan transaksional tulis 

di kelas VII, VIII, dan IX 

4) KD-KD terkait teks fungsional (descriptive, recount, procedure, 

information report, narrative) lisan dan tulis di kelas VII, VIII, dan IX 

5) KD-KD terkait teks khusus lisan dan tulis di kelas VII, VIII, dan IX 

(noticedan announcement) 

Catatan: KD-KD terkait teks interaksi interpersonal dan transaksional 

lisan, teks fungsional lisan, dan teks khusus lisan serta teks khusus tulis 

lainnya diuji dengan bentuk ujian lainnya, misal tes portofolio atau bentuk 

kegiatan lain.  

 

b. Level kognitif yang akan diukur adalah pemahaman, penerapan, dan 

penalaran sehingga penugasan yang diberikan dirancang untuk dapat menilai 

aktivitas siswa yang mencerminkan tingkat berpikir mereka di ketiga level 

kognitif tersebut. Selain itu, terkait dengan kecakapan Abad 21, penugasan 

juga dirancang untuk dapat menilai kecakapan siswa dalam berpikir kritis, 

kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kecakapan literasi yang tercermin 

dalam aktivitas dan produk  yang mereka hasilkan juga diukur penguasaannya. 

 

c. Indikator Pencapaian Kompetensi yang dirumuskan meliputi: 

1) Menulis dialog yang melibatkan teks interaksi interpersonal  

2) menulis dialog yang melibatkan teks interaksi transaksional 

3) menceritakan kembali teks naratif tulis secara tertulis 

4) menulis teks descriptive tulis  

5) menulis teks recount tulis 

6) mengubah moda teks procedure lisan ke dalam bentuk tulis 

7) menulis teks information report tulis 

d. Bentuk hasil tugas yang dikumpulkan dalam penugasan ini adalah buletin 

sekolah. 

 

e. Kriteria penilaian  

Aspek-aspek yang dinilai dalam penugasan ini meliputi: 

1) aspek kebahasaan tulis 

2) aspek nonkebahasaan (bobot lebih kecil daripada aspek kebahasaan) 
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f. Teknik penyelesaian tugas 

Tugas dikerjakan secara berkelompok. Satu kelas dibagi menjadi tiga 

kelompok. 

Semua anggota dalam satu kelompok mendapatkan tugas masing-masing 

dalam pembuatan buletin yang meliputi pemimpin redaksi, redaktur 

pelaksana, reporter, editor, layouter, dan distributor dan pemasaran. Di 

samping siswa melaksanakan tugas keredaksian, mereka semua memiliki 

tugas untuk menulis. Guru menyiapkan teks-teksnarrative  tulis untuk dipilih 

oleh setiap kelompok dan diceritakan kembali secara tertulis dan dimuat di 

buletin. Guru juga menyiapkan teks procedure lisan untuk diubah modanya 

ke bentuk tulis dan dimuat di buletin. Selain menyiapkan teks, guru hendaknya 

juga memberikan orientasi tentang pembuatan buletin kepada siswa terlebih 

dahulu. 

 

g. Jangka waktu penyelesaian tugas 

Peserta didik diberikan waktu untuk menyelesaikan tugas selama 1 bulan 

sebelum buletin dikumpulkan. 

 

h. Cara pengumpulan tugas 

Buletin diserahkan langsung kepada guru. 

 

 

 

2. Lembar tugas 

 

 

SCHOOL BULLETIN 

 

A. General Information 

 

1. This project covers the competences in: 

a. writing English conversations 

b. writing descriptive, recount, information report, and narrative texts  

c. retelling narrative texts in the written way 

d. converting spoken procedure texts into written procedure texts 
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2. The purpose of this project is to assess the following: 

a. your attitudes 

b. your knowledge of various texts that you have learned in years VII, 

VIII, and IX 

c. your ability in communicating in the written English accurately, and 

appropriately through various texts that you have learned in years VII, 

VIII, and IX 

d. your ability in thinking critically, being creative, collaborating,and 

communicating 

e. your ability in understanding and evaluating information through 

reading, writing, listening, speaking, viewing and presenting. 

 

3. The product of this project is a school bulletin. 

 

4. This bulletin project is done in groups. One class is divided into three 

groups. 

 

5. You are given one month to prepare finish this project. The bulletin is 

scheduled to be submitted in a month.  

 

6. In making the bulletin, use your creativity to design the format. 

 

7. Submit the printed bulletin to the teacher no later tnag the due date. 

 

B. Instructions 

Within a month you are supposed to submit a school bulletin. 

1. Divide your class into three groups. 

2. Create a name and slogan for your bulletin. 

3. Assign the group members with different jobs such as chief editor, 

managing editor, reporters, layouters, distributor and marketing, and 

others. Texts are written not only by reporters, but all group members. 

4. Decide the content of bulletin to cover different rubrics. 

5. Design the bulletin as visually interestingly as possible. 

6. In the bulletin include written dialogues and essays in accordance with the 

topic that you highlight in the bulletin. However, the written narrative texts 

are provided by the teacher. Choose one of them and retell it. Then, the 

procedure text that you have to include in the bulletin is written based on 

the spoken procedure texts provided by the teacher. 

7. When the bulletin is ready, print it and submit it to the teacher. 
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C. Assessment Criteria 

You will be assessed based on the following criteria: 

1. Your attitudes (discipline, responsibility, cooperation, and honesty) 

2. Your written English (written dialogs and essays) which includes 

grammar, vocabulary, text management, clarity, coherence, spelling, 

capitalization, and punctuation 

 

3. Bulletin which includes visual design (pictures, illustrations, color, lay 

out), completeness of bulletin content, content, originality, and readibility 
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3. Lembar penilaian, rubrik penilaian dan pedoman penskoran 

a. Lembar penilaian 

1) Sikap 

 

Lembar Observasi 

Nama         : ................................................................................. 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

Petunjuk:  

Berilah tanda centang (√) pada kolom Amat Baik, Baik, Cukup, atau 

Kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

No. Butir Sikap 
Amat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1. Disiplin     

2. Tanggungjawab     

3. Kerjasama      

4. Jujur     

 

 

2) Lembar Penilaian Kebahasaan Tulis 

a) Dialog tulis 

Lembar Penilaian Dialog Tulis 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas         : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa dan Kosakata 

(Leksiko-gramatika) 

     

2.  Manajemen wacana      

3. Kejelasan makna      

4. Hubungan antar gagasan      

5. Ejaan dan Tatatulis      

Jumlah  
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b) Esai 

 

Lembar Penilaian Esai 

 

Kelompok : ................................................................................ 

Kelas  : ................................................................................ 

Sekolah : ................................................................................ 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa dan Kosakata 

(Leksiko-gramatika) 

     

3. Manajemen wacana       

4. Kejelasan makna      

5. Hubungan antar gagasan      

6. Ejaan dan Tatatulis      

Jumlah  

 

 

3) Lembar Penilaian Nonkebahasaan 

a) Buletin Sekolah 

 

Lembar Penilaian Buletin 

Kelompok   : ................................................................................. 

Kelas        : ................................................................................. 

Sekolah       : ................................................................................. 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tanpilan desain visual (foto, gambar, 

ilustrasi, warna, lay out) 

     

2. Kelengkapan isi buletin (mulai dari 

sampul depan sampai sampul belakang) 

     

3. Keseuaian isi      

4. Orisinalitas karya      

5. Keterbacaan      

Jumlah  
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b. Rubrik penilaian dan pedoman penskoran 

1) Sikap 

 

No. 
Butir 

Sikap 
Amat Baik Baik Cukup Kurang 

1. Disiplin Selalu menunjuk-

kan perilaku 

disiplin dalam 

melaksanakan tugas 

proyek 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku disiplin 

dalam 

melaksanakan 

tugas proyek 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku disiplin 

dalam 

melaksanakan 

tugas proyek 

Tidak pernah 

menunjukkan 

perilaku 

disiplin dalam 

melaksanakan 

tugas proyek 

2. Tanggung 

jawab 

Selalu menunjuk-

kan perilaku 

tanggung jawab 

terhadap tugas 

proyek 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku 

tanggung jawab 

terhadap tugas 

proyek 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku 

tanggung jawab 

terhadap tugas 

proyek 

Tidak pernah 

menunjukkan 

perilaku 

tanggung 

jawab terhadap 

tugas proyek 

 

 

3. Kerjasama Selalu menunjuk-

kan perilaku 

kerjasama dengan 

semua anggota tim 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku 

kerjasama 

dengan semua 

anggota tim 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku 

kerjasama 

dengan semua 

anggota tim 

Tidak pernah 

menunjukkan 

perilaku 

kerjasama 

dengan semua 

anggota tim 

4. Jujur Selalu menunjuk-

kan perilaku jujur 

Hampir selalu 

menunjukkan 

perilaku jujur 

Jarang 

menunjukkan 

perilaku jujur 

Tidak pernah 

menunjukkan 

perilaku jujur 
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2) Rubrik Penilaian Kebahasaan Tulis  dan Pedoman Penskoran 

a) Dialog Tulis 

 

Rubrik Penilaian Dialog Tulis 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa 

 

Menggunakan 

tata bahasa 

yang benar dan 

kosakata yang 

tepat. 

 

Menggunakan 

tata bahasa dan 

kosakata yang 

terkadang 

kurang tepat, 

tetapi tidak 

mempengaruhi 

makna. 

Menggunakan 

tata bahasa dan 

kosakata yang 

kurang tepat 

dan 

mempengaruhi 

makna. 

 

Tata bahasa 

dan 

kosakata 

yang sulit / 

tidak dapat 

dimengerti. 

 

Tulisan tidak 

berkembang. 

 

2. Kosakata 

 

Semua tindak 

tutur 

sederhana 

dipahami dan 

direspon 

dengan tepat. 

 

Sedikit 

tindak tutur 

sederhana 

tidak 

dipahami dan 

direspon 

dengan tepat. 

Banyak 

tindak tutur 

sederhana 

tidak 

dipahami dan 

direspon 

dengan tepat. 

 

Sangat 

banyak 

tindak tutur 

sederhana 

tidak 

dipahami 

dan direspon 

dengan 

tepat. 

Kata-kata 

tidak 

membentuk 

teks. 

 

3.  Manajemen 

wacana 

 

Mengungkap

kan berbagai 

makna secara 

jelas dan 

efektif. 

Mengungkap

kan  berbagai 

makna secara 

jelas. 

 

Mengungkap

kan makna, 

tetapi 

sesekali 

kurang jelas. 

Mengungka

pkan makna, 

tetapi sulit 

difahami. 

Menulis 

secara 

acak,makna 

hilang. 

3. Kejelasan 

makna 

Menunjukkan 

kelancaran 

hubungan 

antar 

gagasan. 

Menunjukkan 

transisi 

hubungan 

antar 

gagasan. 

Hubungan 

antar gagasan 

kurang jelas. 

 

Hubungan 

antar 

gagasan 

kacau. 

 

Gagal 

merealisasikan 

gagasan. 

4. Hubungan 

antar 

gagasan 

 

Ejaan dan 

tatatulis 

semua kata 

tepat. 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

beberapa 

kata. 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

banyak kata. 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis 

pada banyak 

kata. 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

hampir 

semua kata. 

5. Ejaan dan 

Tatatulis 

 

Ejaan dan 

tatatulis 

semua kata 

tepat. 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

beberapa 

kata. 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

banyak kata. 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis 

pada banyak 

kata. 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

hampir 

semua kata. 

Jumlah  
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Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

b) Esai 

 

Rubrik Penilaian Esai 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tatabahasa 

dan 

Kosakata 

(Leksiko-

gramatika) 

 

Menggunakan 

tata bahasa 

yang benar 

dan kosakata 

yang tepat 

 

Menggunakan 

tata bahasa 

dan kosakata 

yang 

terkadang 

kurang tepat, 

tetapi tidak 

mempengaruh

i makna 

 

Menggunakan 

tata bahasa dan 

kosakata yang 

kurang tepat 

dan 

mempengaruhi 

makna 

 

Tata 

bahasa dan 

kosakata 

yang sulit / 

tidak dapat 

dimengerti 

 

Tulisan tidak 

berkembang 

 

3. Manajemen 

wacana 

 

Memilih 

genre yang 

tepat untuk 

judul yang 

dipilih dengan 

struktur teks 

maksimal 

 

Memilih genre 

yang kurang 

jelas untuk 

judul yang 

dipilih dengan 

struktur teks 

minimal 

 

Pilihan genre 

(tujuan 

komunikatif) 

tidak jelas 

 

Tulisan 

tidak 

berstruktur 

 

Menulis kata-

kata secara 

acak, hampir 

tidak 

bermakna 

4. 

 

Kejelasan 

makna 

 

Mengungkap

kan berbagai 

makna secara 

jelas dan 

efektif 

 

Mengungkapk

an  berbagai 

makna secara 

jelas 

 

Mengungkap

kan makna, 

tetapi 

sesekali 

kurang jelas 

 

Mengungk

apkan 

makna, 

tetapi sulit 

difahami 

Menulis 

secara 

acak,makna 

hilang 

 

5. Hubungan 

antar 

gagasan 

 

Menunjukkan 

kelancaran 

hubungan 

antar gagasan 

 

Menunjukkan 

transisi 

hubungan 

antar gagasan 

 

Hubungan 

antar gagasan 

kurang jelas 

 

Hubungan 

antar 

gagasan 

kacau 

 

Gagal 

merealisasikan 

gagasan 

6. Ejaan dan 

Tatatulis 

 

Ejaan dan 

tatatulis 

semua kata 

tepat 

Ada kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

beberapa kata 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

banyak kata 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis 

pada 

banyak 

kata 

Ada 

kesalahan 

ejaan dan 

tatatulis pada 

hampir 

semua kata 

Jumlah  
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Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

3) Lembar Penilaian Nonkebahasaan 

a) Buletin Sekolah 

Rubrik Penilaian Buletin 

 

No. Aspek 5 4 3 2 1 

1. Tanpilan 

desain visual 

(foto, 

gambar, 

ilustrasi, 

warna, lay 

out) 

Tampilan 

desain 

visual 

sangat 

menarik. 

Tampilan 

desain 

visual 

sangat 

menarik. 

Tampilan 

desain 

visual 

kurang 

menarik. 

Tampilan 

desain 

visual tidak  

menarik. 

Tampilan 

desain 

visual 

sangat tidak 

menarik. 

2. Kelengkapan 

isi buletin 

(mulai dari 

sampul 

depan 

sampai 

sampul 

belakang) 

Isi buletin 

sangat 

lengkap. 

Isi buletin 

lengkap. 

Isi buletin 

kurang 

lengkap. 

Isi buletin 

tidak 

lengkap. 

Isi buletin 

sangat 

minim.. 

3. Keseuaian 

isi 

Isi semua 

rubrik di 

buletin 

sangat 

sesuai yang 

ditugaskan. 

 

Isi semua 

rubrik di 

buletin 

sesuai yang 

ditugaskan. 

Isi semua 

rubrik di 

buletin 

kurang 

sesuai yang 

ditugaskan. 

Isi semua 

rubrik di 

buletin 

tidak sesuai 

yang 

ditugaskan. 

Isi semua 

rubrik di 

buletin 

sangat tidak 

sesuai yang 

ditugaskan. 

4. Orisinalitas 

karya 

Desain dan 

tulisan/teks 

dalam 

buletin asli 

(tidak 

menjiplak). 

Desain dan 

tulisan/teks 

dalam 

buletin agak 

mirip 

dengan 

desain dan 

tulisan/teks 

dalam 

buletin lain. 

Desain dan 

tulisan/teks 

dalam 

buletin 

mirip 

dengan 

desain dan 

tulisan/teks 

dalam 

buletin lain. 

Desain dan 

tulisan/teks 

dalam 

buletin 

sangat 

mirip 

dengan 

desain dan 

tulisan/teks 

dalam 

buletin 

lain. 

Desain dan 

tulisan/teks 

dalam 

buletin sama 

persis 

dengan 

desain dan 

tulisan/teks 

dalam 

buletin lain 

(menjiplak). 

 

5. Keterbacaan Ukuran 

huruf tidak 

Ukuran 

huruf tidak 

Ukuran 

huruf  kecil 

Ukuran 

huruf  

Ukuran 

huruf  
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No. Aspek 5 4 3 2 1 

terlalu kecil 

(minimal 

12) 

sehingga 

sangat 

mudah 

dibaca. 

Bentuk 

huruf sangat 

mudah 

dibaca. 

Paragraf 

tertata 

dengan 

sangat rapi 

dan jelas. 

 

terlalu kecil 

(minimal 

12) sehingga 

mudah 

dibaca. 

Bentuk 

huruf mudah 

dibaca. 

Paragraf 

tertata 

dengan rapi 

dan jelas. 

(kurang dari 

12) sehingga 

mudah 

dibaca. 

Bentuk 

huruf agak 

aneh. 

Paragraf 

tertata 

dengan 

kurang rapi 

dan jelas. 

sangat 

kecil 

sehingga 

sulit 

dibaca. 

Bentuk 

huruf aneh. 

Paragraf 

tidak 

tertata 

dengan rapi 

dan jelas. 

terlalu kecil 

sehingga 

sulit dibaca. 

Bentuk 

huruf sangat 

aneh 

sehingga 

tidak 

terbaca. 

Paragraf 

tertata 

dengan 

sangat tidak 

rapi dan 

jelas. 

 

 

Pedoman penskoran:  Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

C. Tes Tertulis 

1. Spesifikasi butir soal  

a. Nomor butir soal: 1 

b. Kompetensi dasar: 3.12  Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan 

pengumuman/ pemberitahuan (notice), dengan memberi dan meminta 

informasi terkait kegiatan sekolah, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

c. Kelas: VIII 

d. Level proses kognitif : L3 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menentukan fungsi sosial  teks khusus 

dalam bentuk pesan singkat dengan memberi dan meminta informasi 

terkait kegiatan sekolah, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

f. Tema: Teks khusus 

g. Sub-tema: Pesan singkat 

h. Tingkat kesulitan: sedang 

i. Bentuk soal: Pilihan ganda 
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Butir soal dengan format soal PISA/AKSI 
 

Nomor butir soal: 1 

Instruksi: Choose the best option to 

answer the question. 

Soal: 

 

1. What is the message about? 

A. Asking for something for relax. 

B. Doing extracurricular at school. 

C. Complaining work hard after 

school. 

D. Telling someone’s activities at 

school. 

 

Dear Mom and Dad, 

 

I would really like a Play station for the living 

room. I work really hard at school and do a lot of 

extracurricular. At the end of the day, after 

finishing my homework, I would like to have 

something I can use to relax 

 

Thank you 

Steve 
 

 

Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: A 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

2. Spesifikasi butir soal  

a. Nomor butir soal: 2 

b. Kompetensi dasar: 3.12  Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan 

pengumuman/ pemberitahuan (notice), dengan memberi dan meminta 

informasi terkait kegiatan sekolah, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

c. Kelas: VIII 

d. Level proses kognitif : L3 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menentukan struktur teks dari teks 

khusus dalam bentuk pesan singkat dengan memberi dan meminta 

informasi terkait kegiatan sekolah, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

f. Tema: Teks khusus 

g. Sub-tema: Pesan singkat 

h. Tingkat kesulitan: sulit 

i. Bentuk soal: Pilihan ganda 
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Butir soal dengan format soal PISA/AKSI 
 

Nomor butir soal: 2 

Instruksi: Choose the best option to 

answer the question. 

Soal: 

 

2. What will Steve’s parents 

probably do after reading the 

message? 

A. Fulfill Steve’s desire. 

B. Give support to do the best. 

C. Advice Steve to be patient to 

get something. 

D. Give an idea for relaxation 

without a play station. 

 

 

Dear Mom and Dad, 

 

I would really like a Play station for the living 

room. I work really hard at school and do a lot of 

extracurricular. At the end of the day, after 

finishing my homework, I would like to have 

something I can use to relax 

 

Thank you 

Steve 
 

 

Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: D 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

3. Spesifikasi butir soal  

a. Nomor butir soal: 3 

b. Kompetensi dasar: 3.7 membanding kan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi 

dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana, sesuai 

dengan konteks penggunaannya. 

c. Kelas: IX 

d. Level proses kognitif : L3 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menentukan struktur teks dari teks 

naratif tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, 

pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

f. Tema: Teks naratif 

g. Sub-tema: Fairy tale 

 

h. Tingkat kesulitan: sedang 

i. Bentuk soal: Uraian 
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Butir soal dengan format soal model PISA/AKSI 
  

Nomor butir soal: 3 

Instruksi: Read the 

text to answer the 

question. 

Soal: 

3.What is the main 

idea of paragraph 

three? 

 

 

 

 

Jack and his mother were hungry. The cow in the barn gave them 

milk, but they needed food. Jack’s mother said, we must sell the cow to 

get some food. Jack volunteered to take the cow to town. Along the 

way, Jack met a farmer who talked him into giving up the cow in 

exchange for a handful of good luck beans. 

When Jack returned home, his mother was very cross because 

they lost their cow for a few beans. She threw the beans out the 

window and went to bed. The beans began to grow straight up into the 

sky, so Jack climbed the beanstalk hoping to find good luck at the top.  

Instead, he found himself in a giant’s castle. The giant was 

counting his money and singing, I like children in my tum. The giant’s 

wife helped Jack hide so the giant wouldn’t eat him. Then Jack realized 

something and said, “Hey, this giant stole my father’s money!” The 

giant’s wife said, “This magic hen and golden harp used to belong to 

your father too. Play the harp, and then run!”  

Jack played the harp, and the giant fell asleep. Jack grabbed the 

money and the hen and started running. But on the way outside, he 

knocked over the harp and woke the giant up. The giant chased Jack all 

the way down the beanstalk. When Jack reached the bottom, he 

chopped down the beanstalk with an ax. The giant was no more. Then 

the magic hen clucked and laid a golden egg. Jack’s mother, awakened 

by all the noise. She took the golden egg, put it with the money, and 

said, “now we’ll have something nice to eat.”  

(http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html#Jack%20H

ourigan) 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html#Jack%20Hourigan
http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html#Jack%20Hourigan
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Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: The giant’s wife helped Jack from the giant. 

- Rubrik penilaian 

Rubrik penilaian untuk nomor 3 dan 4 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1. Kesesuaian jawaban dengan isi teks 

Jawaban sesuai dengan kunci jawaban 

Jawaban cukup sesuai dengan kunci jawaban 

Jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban 

0-2 

2 

1 

0 

2. Ketepatan penulisan ejaan 

Tidak ada kesalahan penulisan ejaan 

Kesalahan ejaan pada 1-3 huruf 

Kesalahan lebih dari 3 huruf 

0-2 

2 

1 

0 

3. Ketepatan struktur kalimat 

Kalimat memiliki struktur yang tepat 

Ada 1 kata yang strukturnya kurang tepat 

Ada 2 kata yang strukturnya kurang tepat 

0-2 

2 

1 

0 

 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

4. Spesifikasi butir soal  

a. Nomor butir soal: 4 

b. Kompetensi dasar: 3.7 membanding kan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi 

dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana, sesuai 

dengan konteks penggunaannya. 

c. Kelas: IX 

d. Level proses kognitif : L1 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menentukan unsur kebahasaan 

dariteks naratif tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy 

tales, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

f. Tema: Teks naratif 

g. Sub-tema: Fairy tale 

h. Tingkat kesulitan: mudah 

i. Bentuk soal: Uraian 
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Butir soal dengan format soal model PISA/AKSI 
 

Nomor butir soal: 4 

Instruksi: Read the text to 

answer the question. 

Soal: 

 

4.“She took the golden 

egg, put it with the 

money ...” 

What does the word 

‘it’ refer to? 

 

 

 

 

Jack and his mother were hungry. The cow in the barn gave 

them milk, but they needed food. Jack’s mother said, we must sell 

the cow to get some food. Jack volunteered to take the cow to 

town. Along the way, Jack met a farmer who talked him into 

giving up the cow in exchange for a handful of good luck beans. 

When Jack returned home, his mother was very cross 

because they lost their cow for a few beans. She threw the beans 

out the window and went to bed. The beans began to grow straight 

up into the sky, so Jack climbed the beanstalk hoping to find good 

luck at the top.  

Instead, he found himself in a giant’s castle. The giant was 

counting his money and singing, I like children in my tum. The 

giant’s wife helped Jack hide so the giant wouldn’t eat him. Then 

Jack realized something and said, “Hey, this giant stole my 

father’s money!” The giant’s wife said, “This magic hen and 

golden harp used to belong to your father too. Play the harp, and 

then run!”  

Jack played the harp, and the giant fell asleep. Jack grabbed 

the money and the hen and started running. But on the way 

outside, he knocked over the harp and woke the giant up. The 

giant chased Jack all the way down the beanstalk. When Jack 

reached the bottom, he chopped down the beanstalk with an ax. 

The giant was no more. Then the magic hen clucked and laid a 

golden egg. Jack’s mother, awakened by all the noise. She took the 

golden egg, put it with the money, and said, “now we’ll have 

something nice to eat.”  

(http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html#Jack%

20Hourigan) 
 

 

Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: The word ‘it’ refers to the golden egg. 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

5. Spesifikasi butir soal  

a. Nomor butir soal: 5 

b. Kompetensi dasar: 3.7 membanding kan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi 

dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana, sesuai 

dengan konteks penggunaannya. 

c. Kelas: IX 

d. Level proses kognitif : L3 

http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html#Jack%20Hourigan
http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html#Jack%20Hourigan
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e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menentukan struktur teks dari teks 

naratif tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, 

pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

f. Tema: Teks naratif 

g. Sub-tema: Fairy tale 

h. Tingkat kesulitan: sulit 

i. Bentuk soal: True/False 

 

Butir soal dengan format soal model PISA/AKSI 
 

Nomor butir soal: 5 

Instruksi: Based on the story, write T 

if the statement bellow is true, and 

write F if the statement bellow is 

false. 

 

Soal: 

 

Statement True/ False 

5.Based on the 

story we can say 

that Jack was a 

hopeful man. 

 

..... 

 

 

 

 

Jack and his mother were hungry. The cow in the 

barn gave them milk, but they needed food. Jack’s mother 

said, we must sell the cow to get some food. Jack 

volunteered to take the cow to town. Along the way, Jack 

met a farmer who talked him into giving up the cow in 

exchange for a handful of good luck beans. 

When Jack returned home, his mother was very 

cross because they lost their cow for a few beans. She 

threw the beans out the window and went to bed. The 

beans began to grow straight up into the sky, so Jack 

climbed the beanstalk hoping to find good luck at the top.  

Instead, he found himself in a giant’s castle. The 

giant was counting his money and singing, I like children 

in my tum. The giant’s wife helped Jack hide so the giant 

wouldn’t eat him. Then Jack realized something and said, 

“Hey, this giant stole my father’s money!” The giant’s 

wife said, “This magic hen and golden harp used to belong 

to your father too. Play the harp, and then run!”  

Jack played the harp, and the giant fell asleep. Jack 

grabbed the money and the hen and started running. But 

on the way outside, he knocked over the harp and woke 

the giant up. The giant chased Jack all the way down the 

beanstalk. When Jack reached the bottom, he chopped 

down the beanstalk with an ax. The giant was no more. 

Then the magic hen clucked and laid a golden egg. Jack’s 

mother, awakened by all the noise. She took the golden 

egg, put it with the money, and said, “now we’ll have 

something nice to eat.”  

(http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html

#Jack%20Hourigan) 
 

 

  

http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html#Jack%20Hourigan
http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html#Jack%20Hourigan
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Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: T 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

6. Spesifikasi butir soal  

a. Nomor butir soal: 6 

b. Kompetensi dasar: 3.7 membanding kan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi 

dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana, sesuai 

dengan konteks penggunaannya. 

c. Kelas: IX 

d. Level proses kognitif : L1 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menentukan struktur teks dariteks 

naratif tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, 

pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

f. Tema: Teks naratif 

g. Sub-tema: Fairy tale 

h. Tingkat kesulitan: mudah 

i. Bentuk soal: True/ False 

 

  



 

101 
 

INSPIRASI BUTIR SOAL UJIAN 
MATAPELAJARAN BAHASA INGGRIS 

Butir soal dengan format soal model PISA/AKSI 
 

Nomor butir soal: 6 

Instruksi: Based on the story, write 

T if the statement bellow is true, 

and write F if the statement bellow 

is false. 

 

Soal: 

 

Statement True/ 

False 

6.The giant was 

sleeping when 

Jack found 

himself in the 

giant’s castle. 

..... 

 

 

 

 

Jack and his mother were hungry. The cow in the 

barn gave them milk, but they needed food. Jack’s mother 

said, we must sell the cow to get some food. Jack 

volunteered to take the cow to town. Along the way, Jack 

met a farmer who talked him into giving up the cow in 

exchange for a handful of good luck beans. 

When Jack returned home, his mother was very 

cross because they lost their cow for a few beans. She 

threw the beans out the window and went to bed. The 

beans began to grow straight up into the sky, so Jack 

climbed the beanstalk hoping to find good luck at the top.  

Instead, he found himself in a giant’s castle. The 

giant was counting his money and singing, I like children 

in my tum. The giant’s wife helped Jack hide so the giant 

wouldn’t eat him. Then Jack realized something and said, 

“Hey, this giant stole my father’s money!” The giant’s 

wife said, “This magic hen and golden harp used to belong 

to your father too. Play the harp, and then run!”  

Jack played the harp, and the giant fell asleep. Jack 

grabbed the money and the hen and started running. But 

on the way outside, he knocked over the harp and woke 

the giant up. The giant chased Jack all the way down the 

beanstalk. When Jack reached the bottom, he chopped 

down the beanstalk with an ax. The giant was no more. 

Then the magic hen clucked and laid a golden egg. Jack’s 

mother, awakened by all the noise. She took the golden 

egg, put it with the money, and said, “now we’ll have 

something nice to eat.”  

(http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html

#Jack%20Hourigan) 
 

 

 

Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: F 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

  

http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html#Jack%20Hourigan
http://www.comedyimprov.com/music/schmoll/tales.html#Jack%20Hourigan
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7. Spesifikasi butir soal  

a. Nomor butir soal: 7 

b. Kompetensi dasar: 3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, 

persetujuan melakukan suatu tindakan/ kegiatan, sesuai dengan konteks 

penggunaannya (Perhatikan unsur kebahasaan to, in order to, so that 

(dis)agreement) 

c. Kelas: IX 

d. Level proses kognitif: L2 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menerapkan unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait ungkapan tujuan melakukan suatu tindakan/ 

kegiatan, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

f. Tema: Teks interaksi transaksional 

g. Sub tema: Ungkapan tujuan (in order to) 

h. Tingkat kesulitan: mudah 

i. Bentuk soal: isian 

 

 

Butir soal dengan format soal model PISA/AKSI 

 

Nomor butir soal: 7 

Instruksi: complete the dialog with 

appropriate words. 

Soal: 

 7. So you had studied hard ... get 

medical faculty. 

 

 

Akmal : You look very happy. Is there any  good 

news? 

Davish: Yeah. Guess what? I’m accepted in the 

University Indonesia. 

Akmal : Oh really? That’s awesome! What 

faculty? 

Davish: Medical faculty. 

Akmal : Wow! Marvelous. So you had studied 

hard ... get medical faculty. 

Davish: Yes, that’s right. 
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Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: in order to 

 

Rubrik penilaian untuk nomor 7 dan 8 

 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1. Kesesuaian jawaban dengan isi teks 

Jawaban sesuai dengan kunci jawaban 

Jawaban cukup sesuai dengan kunci jawaban 

Jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban 

0-2 

2 

1 

0 

2. Ketepatan penulisan ejaan 

Tidak ada kesalahan penulisan ejaan 

Kesalahan ejaan pada 1-3 huruf 

Kesalahan lebih dari 3 huruf 

0-2 

2 

1 

0 

3. Ketepatan struktur kalimat 

Kalimat memiliki struktur yang tepat 

Ada 1 kata yang strukturnya kurang tepat 

Ada 2 kata yang strukturnya kurang tepat 

0-2 

2 

1 

0 

 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

 

 

8. Spesifikasi butir soal   

a. Nomor butir soal: 8 

b. Kompetensi dasar: 3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, 

persetujuan melakukan suatu tindakan/ kegiatan, sesuai dengan konteks 

penggunaannya (Perhatikan unsur kebahasaan to, in order to, so that 

(dis)agreement) 

c. Kelas: IX 

d. Level proses kognitif: L2 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menerapkan unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait ungkapan persetujuan melakukan suatu 

tindakan/ kegiatan, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

f. Tema: Teks interaksi transaksional 

g. Sub tema: Ungkapan persetujuan ((dis)agreement) 

h. Tingkat kesulitan: mudah 

i. Bentuk soal: isian 
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Butir soal dengan format soal PISA/AKSI 
 

Nomor butir soal: 8 

Instruksi: complete the dialog with 

appropriate words. 

Soal: 

 8. Well, ... . 

 

 

Haikal : What do you think about the prohibition 

of  smartphones in the school? 

Danish : Well, …. 

Haikal  : Why do you think so? 

Danish : Smartphones have caused so much 

trouble in our class. 

Haikal  : Mmm.Yes, that’s right. 

Danish : And everyone seems to compete to have 

the latest model. 
 

 

Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: I quite agree/ I think it’s a good idea/ I think it’s fair 

enough. 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

9. Spesifikasi butir soal   

a. Nomor butir soal: 9 

b. Kompetensi dasar: 3.12  membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsure kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat 

dan pengumuman/pemberitahuan (notice), dengan memberi dan 

meminta informasi terkait kegiatan sekolah, sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

c. Kelas: VIII 

d. Level proses kognitif: L2 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menentukan struktur teks pada teks 

khusus dalam bentuk pesan singkat dengan memberi dan meminta 

informasi terkait kegiatan sekolah, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

f. Tema: Teks khusus 

g. Sub tema: Pesan singkat 

h. Tingkat kesulitan: mudah 

i. Bentuk soal: pilihan ganda 
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Butir soal dengan format soal model PISA/AKSI 

 

Nomor butir soal: 9 

Instruksi: rearrange the jumbled 

sentences into a good text. 

 

Soal: 

9. The best arrangement of the 

sentences is ... 

A. 7 3 6 1 4 5 6 

B. 7 5 2 1 3 4 6  

C. 7 1 2 5 436 

D. 7 2 5 1 3 4 6 

 

 

1. I’ve put the vegetables and chicken in the 

fridge to chill. 

2. Please do the dishes and prepare for the dinner. 

3. Don't forget to put the rest back in the fridge. 

4. Thanks for your lovely help. 

5. I’ll be home late today. 

6. See you around. 

7. Dear kids, 
 

 

Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: B 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

10. Spesifikasi butir soal   

a. Nomor butir soal: 10 

b. Kompetensi dasar: 3.1mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsure kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan menyapa,berpamitan, mengucapkan terima kasih, 

dan meminta maaf, serta menanggapinya, sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

c. Kelas: VII 

d. Level proses kognitif: L2 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menentukan struktur teks teks 

interaksi interpersonal tulis yang melibatkan tindakan meminta maaf, serta 

menanggapinya, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

f. Tema: Teks interaksi interpersonal 

g. Sub tema: Meminta maaf 

h. Tingkat kesulitan: mudah 

i. Bentuk soal: pilihan ganda 
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Butir soal dengan format soal PISA/AKSI 
 

Nomor butir soal: 10 

Instruksi: rearrange the jumbled 

sentences into a good text. 

 

Soal: 

10. The best arrangement of the 

sentences is ... 

A. 3-2-4-1-5-6 

B. 4-1-3-5-2-6 

C. 3-5-2-4-1-6 

D. 4-5-2-3-1-6 

 

 

1. Lina: Yes, I have. That’s a good book. 

2. Sari: Never mind. Will you bring it tomorrow?  

3. Sari: Do you bring that book with you? 

4. Sari: Have you finished reading the story book? 

5. Lina: Oh, I am sorry. I really forget about it. 

6. Lina: Of course, I will. 
 

 

Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: B 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

11. Spesifikasi butir soal  

a. Nomor butir soal: 11 

b. Kompetensi dasar: 3.7 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan 

memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, 

binatang, dan benda sangat pendek dan sederhana, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

c. Kelas: VII 

d. Level proses kognitif: L3 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menentukan  struktur teks dari teks 

deskriptif tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan 

deskripsi binatang sangat pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

f. Tema: Teks deskriptif 

g. Sub tema: Deskripsi binatang 

h. Tingkat kesulitan: sulit 

i. Bentuk soal: Ya/Tidak 
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Butir soal dengan format soal model PISA/AKSI 
 

Nomor butir soal: 11 

Instruksi: Based on the text, write Y if 

the statement is Yes, and write N if the 

statement is No. 

 

Soal: 

Statement Yes (Y) /N0 (N) 

11. The writer is 

describing his 

fluffy kitten. 

.... 

 

 

Nunu is my pet’s name. He is male. He has soft 

greyish-brown fur all over his body and tail. He has 

black stripes over his front and hid leg. His eyes’ 

color is black and his nose is also black. He has 

short little tail. He has a pair of black triangular ear. 

Although he has claws on his feet but he isn’t 

harmful.  

I feed Nunu regularly, three times a day. He 

likes most food I give to him, such as salty dried 

fish, raw and cooked fish and meat, or even chicken 

and fish bone. He only drinks freshwater as I never 

give milk to him.  

 

 

 

 

I train Nunu to keep his cleanliness by 

providing him litter pan. Sometimes, I also wash 

him to make him clean. I usually play with him by 

using a piece of paper that I tied by yarn. When I 

pull the yarn up and down, the moving piece of 

paper will attract him and he will chase it. He is so 

amazing with his playful habit. I will look after him 

until he grows to be an adult cat. 
 

 

Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: Y 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 

 

 

12. Spesifikasi butir soal   

a. Nomor butir soal: 12 

b. Kompetensi dasar: 3.7 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan 

memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, 

binatang, dan benda sangat pendek dan sederhana, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

c. Kelas: VII 

d. Level proses kognitif: L3 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menentukan fungsi sosial dari teks 
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deskriptif tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan 

deskripsi binatang sangat pendek dan sederhana, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

f. Tema: Teks deskriptif 

g. Sub tema: Deskripsi binatang 

h. Tingkat kesulitan: mudah 

i. Bentuk soal: Ya/Tidak 

 

Butir soal dengan format soal model PISA/AKSI 
 

Nomor butir soal: 12 

Instruksi: Based on the text, write Y if 

the statement is Yes, and write N if the 

statement is No. 

 

Soal: 

Statement Yes (Y) /N0 (N) 

12. The first 

paragraph is 

talking about 

Nunu’s physical 

appearance 

.... 

 

 

Nunu is my pet’s name. He is male. He has 

soft greyish-brown fur all over his body and tail. 

He has black stripes over his front and hid leg. His 

eyes’ color is black and his nose is also black. He 

has short little tail. He has a pair of black 

triangular ear. Although he has claws on his feet 

but he isn’t harmful.  

I feed Nunu regularly, three times a day. He 

likes most food I give to him, such as salty dried 

fish, raw and cooked fish and meat, or even chicken 

and fish bone. He only drinks freshwater as I never 

give milk to him.  

I train Nunu to keep his cleanliness by 

providing him litter pan. Sometimes, I also wash 

him to make him clean. I usually play with him by 

using a piece of paper that I tied by yarn. When I 

pull the yarn up and down, the moving piece of 

paper will attract him and he will chase it. He is so 

amazing with his playful habit. I will look after him 

until he grows to be an adult cat. 
 

 

Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban: Y 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 
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13. Spesifikasi butir soal  

a. Nomor butir soal: 13 dan 14 

b. Kompetensi dasar: 3.5 mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsure kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang 

melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan 

sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya 

(perhatikan unsur kebahasaan be, adjective) 

 

c. Kelas: VII 

d. Level proses kognitif: L1 

e. Indikator Pencapaian Kompetensi: Menerapkan unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait ungkapan persetujuan melakukan suatu 

tindakan/ kegiatan, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

f. Tema: Teks interaksi transaksional 

g. Sub tema: sifat orang dan benda 

h. Tingkat kesulitan: mudah 

i. Bentuk soal: menjodohkan 

 

Butir soal dengan format soal konvensional 

 

For numbers 13 and 14, match column A with column B. 

 

A B 

13. Ani   : Do you know Jane, don’t you? What is she like? 

Anne: Jane is a ... student. She never comes late. 

 

14. Tommy: I never get good score in Math. It’s very 

difficult. 

Hamam: I think Mathematics is ... . I always get good 

score. Let me help you to explain it. 

A. Hard 

B. Diligent 

C. Easy 

D. Smart  

 

Kunci/model jawaban, rubrik penilaian dan pedoman penskoran  

- Kunci jawaban:  

13. B. Diligent 

14. C. Easy  

 

- Pedoman penskoran 

Nilai =  
Skor Perolehan

Skor Maksimum
 x 100 
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D. Tes Lisan 

Kelas VIII Sem 2 

Level Low Order Thinking (LOT)  

 

3.6  menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait keberadaan orang, benda, binatang, sesuai dengan konteks 

penggunaannya.  

 

4.6 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan 

sederhana yang melibatkan Tindakan memberi dan meminta informasi terkait 

keberadaan orang, benda, binatang, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.  

 

IPK :  Diberikan sebuah teks tentang binatang siswa dapat membaca keras dengan 

lancar dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang benar 

1. Read-Aloud  

Read-aloud stimulus, paragraph length 

 

Scoring 

Pronunciation: 

Points 

a. Frequent phonemic errors and foreign stress and intonation patterns 

that cause the speaker to be unintelligible. 

b. Frequent phonemic errors and foreign stress and intonation patterns 

that cause the speaker to be occasionally unintelligible. 

c. Some consistent phonemic errors and foreign stress and intonation 

patterns, but the speaker is intelligible. 

d. Occasional non-native pronunciation errors, but the speaker is 

always intelligible. 

 

Fluency: 

Points 

1. Speech is so halting and fragmentary or has such a non-native flow 

that intelligibility is virtually impossible. 

2. Numerous non-native pauses and/or a non native flow that interferes 

with intelligibility. 

3. Some non-native pauses but with a more nearly native flow so that 

the pauses do not interfere with intelligibility.  

4. Speech is smooth and effortless, closely approximating that of a 

native speaker. 

There were a wild donkey and a lion once went hunting together. They made a 

good team: the lion was brave and strong and the donkey could run fast and 

frightens animal with his strange cries. 
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        Procedure: 

1. Prepare some texts about animal 

2. Call one by one student 

 

3    Ask the student to read one text 

        4    Give the score based on the rubric 

 

Skor 4 artinya 100 

Skor maksimal 100+100=200:2=100 

 

 

2. Role Play 

Kelas VII sem 1 

Materi Transactional conversation about names of things in the 

classroom 

 

PerformanceTest (psychomotor) 

Level MOT KD 3.4  

 

Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, 

benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-

hari, sesuai dengan konteks penggunaannya. (Perhatikan unsur 

kebahasaan dan kosakata terkait article dan the, plural dan singular) 

 

KD 4.4 

Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan 

sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi 

terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang 

dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari, dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks 

 

IPK : diberikan sebuah teks percakapan siswa dapat bermain peran dengan 

lancar dan dengan ucapan, intonasi, kosakata dan tata bahasa yang 

benar. 
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Play the role of the following conversation with your friend in front of the class  

 

Ani    :  Can I borrow your sharpener? 

Rudi   : Sure take it in my bag. 

Ani     : Which bag? there are three bags in your chair 

Rudi   : oh really? Check the yellow one please,  

Ani     : I can’t find the sharpener   anywhere. Where is it? 

Rudi    : try to find it in my pencil case . 

Ani      : here it is, thank you. 

 

Procedure: 

1. Listen to the conversation  

2. Imitate the conversation  

3. Listen and imitate 3 times 

4. Learn the pronunciation 

5. Learn the intonation 

6. Distribute the written text 

7. Learn the vocabulary 

8. Learn the grammar 

9. Learn the generic structure 

10. Learn the social function 

 

  Rubrics 

No Component Criteria Score 

1 Pronunciation Many errors  

Some errors 

No error 

5 

15 

20 

2 Intonation Poor intonation 

Fair  

Good intonation 

5 

15 

20 

3 Vocabulary Poor diction 

Fair diction 

proper diction 

5 

15 

20 

4 Grammar Many errors 

Some errors 

No errors 

5 

15 

20 

5 Fluency Not fluent 

Fair 

fluent 

5 

15 

20 

 

Nilai maksimal seorang siswa adalah 5 x 20 = 100 

 



 

113 
 

INSPIRASI BUTIR SOAL UJIAN 
MATAPELAJARAN BAHASA INGGRIS 

E. Tugas Produk 

Contoh: Recreate a written text 

 

Kelas IX Sem 2 

Written Performance test 

Level HOTS 

Kompetensi Dasar: 

3.7 Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi 

dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana, 

sesuai dengan konteks penggunaannya 

 

4.7 Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, 

struktur teks,dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis, 

sangat pendek dan sederhana, terkait fairy tales 

 

IPK : Diberikan sebuah text naratif tentang Cinderella, siswa 

dapatmenciptakan text Cinderella dengan sudut pandang yang  

berbeda 

Task: 

Rewrite the following text from the point of view from Cinderella’s 

step mom Cinderella2 

Once upon a time there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with 

her stepsisters and her stepmother. They were very bossy. She had to do all 

the housework.  

One day an invitation to the ball came to the family. Her stepsisters would 

no let her go, so Cinderella was very sad. The stepsisters went to the ball 

without her.  

Fortunately, the fairy Godmother came and helped her to get to the ball. At 

the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her 

and then he married her. They lived happily ever after. 

 

Procedure: 

1. Read the text  

2. learn the generic structure 

3. learn the linguistic features 

4. answer the reading comprehension questions 

5. change the point of view from Cinderella’s step mom sentence by 

sentence 

(45 minutes to finish) 

6. check the spelling, capital letters, grammar, vocabulary, coherence 

and punctuation  

http://us.f508.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=1191_3871817_68374_1405_92430_0_12789_296710_3772122901&bodyPart=2&tnef=&YY=44906&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&ViewAttach=1#FNote2#FNote2
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 Rubrics 

No Component Criteria Score 

1 Grammar Many errors  

Some errors 

No error 

5 

15 

20 

2 Content Poor  

Fair  

Good  

5 

15 

20 

3 Mechanics Poor  

Fair  

proper  

5 

15 

20 

4 Generic structure Poor 

Incomplete 

Complete 

5 

15 

20 

5 Coherence Poor 

Fair 

Good 

5 

15 

20 

 

Nilai maksimal seorang siswa adalah 5 x 20 = 100 
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 Dengan adanya pengantar umum berbagai bentuk ujian yang 

diselenggarakan sekolah dan inspirasi  contoh-contoh bentuk penilaian di atas, maka 

sekolah dan guru diharapkan dapat memanfaatkannya untuk menerapkan bentuk-

bentuk ini. Dengan demikian, ujian yang diselenggarakan sekolah tidak hanya melulu 

tes tertulis, tapi bisa beragam bentuk. Pada akhirnya, kompetensi siswa dapat dinilai 

dengan lebih akurat, dan pengambilan keputusan terhadap siswa juga lebih tepat. 

Kunci untuk melakukan ini semua adalah berani mencoba, melakukan perencanaan, 

dan mengimplementasikannya.  

PENUTUP 
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