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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
UJIAN SEKOLAH 

TAHUN PEMBELAJARAN 2007-2008 
 
 

Jenjang Pendidikan  : SMA/MA 
Program   : Pilihan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Mandarin 
Tahun Pelajaran  : 2007 – 2008 

 
 

NO. SKL Ruang Lingkup Keterangan 
 
1 Mendengarkan 

Memahami makna dalam wacana 
lisan berbentuk paparan dan atau 
dialog sederhana tentang kehi-dupan 
sekolah, kehidupan keluarga. 
 

 
 
• Menentukan shengmu,yunmu 

dan atau shengdiao. 
• Menentukan makna kata 
 
 

Ujian Tulis 

 
2 Berbicara 

Mengungkapkan pendapat, perasaan 
dan pikiran secara lisan dengan 
menggunakan ungkapan komunikatif, 
kosa kata dan struktur / pola kalimat 
yang tepat , tentang: identitas diri, 
kehidupan sekolah, kehidupan 
keluarga,  kehidupan sehari-hari, hobi 
dan wisata. 
 

 
 
• Melakukan percakapan 

sederhana. 
• Mengungkapkan pikiran/ 

pendapat/perasaan, dengan 
bantuan gambar atau topik. 

 
 

Ujian Praktik 

 
3 Membaca 

Memahami berbagai ragam wacana 
tulis sederhana dalam bentuk paparan 
dan atau dialog, tentang identitas diri, 
kehidupan sekolah, kehidupan 
keluarga,  kehidupan sehari-hari, hobi 
dan wisata. 
 

 
• Menyusun kata menjadi 

kalimat 
• Menentukan informasi sesuai 

isi wacana, gambar, grafik. 
• Menentukan makna 

kata/frasa/kalimat 
 
 

Ujian tulis 

 
4 Menulis 

Mengungkapkan pendapat, perasaan 
dan pikiran secara tertulis dengan 
menggunakan ungkapan komunikatif, 
kosa kata dan struktur / pola kalimat 
yang tepat , tentang identitas diri, 
kehidupan sekolah, kehidupan 
keluarga,  kehidupan sehari-hari, hobi 
dan wisata. 

 
 
● Menulis Hanyu pinyin. 
● Menentukan jumlah bihua. 
● Menentukan bushou 
● Menulis kata/frasa/kalimat 

sesuai gambar . 
 
 
 

Ujian tulis 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
UJIAN SEKOLAH 

TAHUN PEMBELAJARAN 2007-2008 
 
 

Jenjang Pendidikan  : SMA/MA 
Program   : Bahasa 
Mata Pelajaran  : Bahasa Mandarin 
Tahun Pelajaran  : 2007 – 2008 
 
 
NO. SKL Ruang Lingkup Keterangan
 
1 Berbicara 

Mengungkapkan pendapat, 
perasaan dan pikiran secara lisan 
dengan menggunakan ungkapan 
komunikatif, kosa kata dan struktur / 
pola kalimat yang tepat identitas 
diri, kehidupan sekolah, kehidupan 
keluarga, Hobi dan Kegiatan waktu 
senggang, wisata,  pekerjaan, 
layanan umum 
 

 
• Melakukan 

percakapan sederhana 
• Mengungkapkan 

pikiran/ 
pendapat/perasaan, 
dengan bantuan 
gambar atau topik. 

 

Ujian Praktik 

 
2 Menulis 

Mengungkapkan pendapat, 
perasaan dan pikiran secara tertulis 
dengan menggunakan ungkapan 
komunikatif, kosa kata dan struktur / 
pola kalimat yang tepat , tentang 
identitas diri, kehidupan sekolah, 
kehidupan keluarga, kehidupan 
sehari-hari, Hobi, wisata, pekerjaan 
dan layanan umum. 

 

 
● Menentukan Hanyu 

pinyin. 
● Menentukan jumlah 

bihua. 
● Menentukan bushou 
● Menulis 

kata/frasa/kalimat 
sederhana dengan 
bantuan gambar atau 
topik. 
 
 

Ujian Praktik 


