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                   KUNCI JAWABAN DAN SEBARAN  MATERI  TUKPD-2 BAHASA INGGRIS  

No. 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Paket A 

Kunci 

Jawaban 

Paket B 

Sebaran Materi Yang Diuji 

1 D A Makna teks caution di tempat rekreasi 

2 D B 
Tujuan komunikatif dari  teks greeting card tentang keberhasilan naik kelas/lulus 

seseorang 

3 A A 
Informasi rinci dari  teks greeting card tentang keberhasilan naik kelas/lulus 

seseorang 

4 A A Informasi tertentu dari  teks short message terkait kegiatan sekolah 

5 A B Informasi rinci dari teks  short message terkait kegiatan sekolah 

6 C C Informasi rinci dari sebuah pengumuman tentang kegiatan di sekolah 

7 C A Informasi tersirat dari sebuah pengumuman tentang kegiatan di sekolah 

8 B B Tujuan komunikatif  dari sebuah pengumuman tentang kegiatan di sekolah  

9 C D Tujuan komunikatif dari teks invitation tentang kegiatan di sekolah 

10 B C Informasi tersirat dari teks invitation tentang kegiatan di sekolah 

11 A A Makna kata  dari teks invitation tentang kegiatan di sekolah 

12 C A Informasi tertentu dari sebuah teks schedule tentang kegiatan di sekolah 

13 C B Informasi rinci  dari sebuah teks schedule tentang kegiatan di sekolah 

14 C D Informasi tersirat dari sebuah teks schedule tentang kegiatan di sekolah 

15 C D Tujuan komunikatif  dari teks letter tentang pengalaman seseorang 

16 C A Informasi  tersirat  dari teks letter tentang pengalaman seseorang 

17 C A Informasi  tertentu  dari teks letter tentang pengalaman seseorang 

18 D A 
Rujukan kata dari sebuah kata ganti dari teks letter tentang pengalaman 

seseorang 

19 B D Gambaran umum dari sebuah teks iklan  alat elektronik 

20 A C Informasi tertentu dari sebuah teks iklan  alat elektronik 

21 C C Informasi tersirat dari sebuah teks iklan  alat elektronik 

22 B B Rujukan kata dari kata ganti dari  sebuah teks iklan  alat elektronik 

23 A B Tujuan komunikatif dari teks procedure tentang mengoperasikan sesuatu 

24 B C Informasi tertentu  dari teks procedure tentang mengoperasikan sesuatu 

25 A A Makna kata dari teks procedure tentang mengoperasikan sesuatu 

26 A C 
Rujukan kata dari kata ganti dari teks procedure tentang mengoperasikan 

sesuatu 

27 A C Gambaran umum dari teks narrative tentang fable 

28 C D Informasi rinci dari teks narrative tentang fable 

29 A D Pokok pikiran sebuah paragraf dari teks narrative tentang fable 

30 D B Nilai moral dari teks narrative tentang fable 

31 A D Gambaran umum dari teks descriptive tentang binatang peliharaan 

32 A B Informasi rinci dari teks descriptive tentang binatang peliharaan 

33 C A 
Pokok pikiran sebuah paragraf dari teks descriptive tentang binatang 

peliharaan 

34 D A Rujukan kata ganti dari teks descriptive tentang binatang peliharaan 

35 B A Tujuan komunikatif dari teks recount tentang pengalaman pribadi seseorang 

36 A A 
Pokok pikiran sebuah paragraf dari teks recount tentang pengalaman pribadi 

seseorang 

37 B B Informasi tertentu  dari teks recount tentang pengalaman pribadi seseorang 

38 D B Informasi tersirat dari teks recount tentang pengalaman pribadi seseorang 

39 B B Melengkapi teks rumpang dari teks narrative dengan kata benda 

40 A C Melengkapi teks rumpang dari teks narrative dengan kata keterangan cara 

41 D A Melengkapi teks rumpang dari teks narrative dengan kata sifat 

42 C D Gambaran umum dari teks report tentang budaya 

43 D A Pikiran utama sebuah paragraf dari teks report tentang budaya 

44 D B Informasi tertentu dari teks report tentang budaya 

45 A C Informasi rinci dari teks report tentang budaya 

46 A A Melengkapi teks rumpang dari teks procedure dengan kata kerja 

47 D B Melengkapi teks rumpang dari teks procedure dengan kata ganti 

48 B D Melengkapi teks rumpang dari teks procedure dengan kata sifat 

49 C D Susunan kata yang tepat menjadi sebuah kalimat  majemuk yang bermakna  

50 C C Susunan kalimat yang tepat menjadi sebuah paragarf dari teks report 

 


