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Pengawas SMA

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

•
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PENDAHULUAN

Dasar : SE Kadisdik Jabar no. 14917/PK.07/PSMA

Tentang US dan PAT

1. Satuan pendidikan melaksanakan Ujian Sekolah dengan  

tahapan sesuai mekanisme dalam Standar Penilaian,  

meliputi : menyusun Program Pelaksanaan Ujian Sekolah  

(POS), menyusun kisi-kisi, menyusun soal, melakukan  

analisis kualitatif butir soal, melaksanakan ujian,  

melaksanakan analisis hasil ujian, menyusun laporan dan  

evaluasi, serta melaporkan kepada Dinas Pendidikan  

Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Pendidikan

Latar Belakang
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PENDAHULUAN

Fakta:

1. Masih ada guru yang mengalami kesulitan Menyusun kisi-

kisi.

2. Masih ada guru yang Menyusun kisi-kisi setelah soal

tersusun

Solusi

Diperlukan bimbingan dan pelatihan bagi guru dalam  

Menyusun kisi-kisi soal sebelum Ujian Sekolah dilaksanakan  

oleh satuan pendidikan.

Latar Belakang
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PENDAHULUAN

1. Meningkatkan pemahaman guru dalam

mengembangkan kisi-kisi soal;

2. Meningkatkan keterampilan guru dalam  

mengembangkan kisi-kisi soal; dan

Tujuan
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PENDAHULUAN

1. Meningkatnya pemahaman guru

tentang penyusunan kisi-kisi soal;

2. Meningkatnya keterampilan guru dalam  

mengembangkan kisi-kisi soal.

Hasil Yang Diharapkan
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PEMBAHASAN

Pengertian Kisi-Kisi Soal

• Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang  

memuat kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk  

merakit atau menulis soal menjadi tes. Kisi-kisi disusun  

berdasar tujuan penggunaan tes, melalui kisi-kisi dapat  

diketahui arah dan tujuan setiap soal.

• Kisi-kisi Ujian Sekolah (US) adalah suatu format atau  

matriks yang memuat kriteria yang dijadikan pedoman  

untuk menulis soal ujian sekolah.

Pengertian dan Konsep
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PEMBAHASAN

Syarat-syarat kisi-kisi soal adalah:

1. mewakili isi kurikulum yang diujikan;

2. komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah

dipahami; dan

3. Soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan  

bentuk soal yang ditetapkan

Pengertian dan Konsep
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PEMBAHASAN

Komponen Kisi-Kisi Soal:
Komponen kisi-kisi US

Komponen kisi-kisi US terdiri dari:

(1) judul dan identitas kisi-kisi;

(a)judul, yaitu kisi-kisi soal US; (b) identitas kisi-kisi berisi  

satuan pendidikan, matapelajaran, program/kelompok,  

kurikulum acuan, bentuk soal, jumlah soal, alokasi waktu,  

dan penyusun

(2) format kisi-kisi.

(a)Nomor, (b) Kompetensi Dasar , (c) Materi Pokok, (d)  

Bahan Kelas/Semester, (e) Indikator Soal, (f) Level Kognitif,  

dan (g) Nomor Soal

Pengertian dan Konsep
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LEVEL KOGNITIF

NO. LEVEL KOGNITIF KARAKTERISTIK SOAL

1. Pengetahuan
dan
Pemahaman

Mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan
prosedural. 

2. Aplikasi ▪ Menggunakan pengetahuan faktual, konsep, 
dan prosedural tertentu pada konsep lain 
dalam mapel yang sama atau mapel lainnya; 

▪ Menggunakan pengetahuan faktual, konsep, 
dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan
masalah kontekstual (situasi lain unfamiliar).

3. Penalaran Menggunakan penalaran dan logika untuk:
▪ Mengambil keputusan (evaluasi)
▪ Memprediksi & Refleksi
▪ Menyusun strategi baru untuk memecahkan

masalah



PEMBAHASAN

Komponen kisi-kisi US

Pengertian dan Konsep

11



PEMBAHASAN

Langkah Penyusunan Kisi-Kisi US

Memilih
Materi Pokok

Menetukan  
Kompetensi  

Dasar

Merumuskan  
Indikator Soal

Menentukan  
Level Kognitif

KISI-KISI SOAL
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PEMBAHASAN

1. Memilih KD

Rumusan KD dipilih ditulis sesuai dengan rumusan KD pada

kurikulum yang digunakan

Contoh:

Rumusan KD : 3.12 Menjelaskan prinsip kerja,  

perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh  

makhluk hidup

Langkah Penyusunan Kisi-Kisi US
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PEMBAHASAN

2. Memilih materi pokok sesuai KD

Pemilihan materi US didasarkan pada:

a. urgensi, materi secara teoretis, mutlak dikuasai siswa  

untuk mencapai kompetensi dasar;

b. kontinuitas, materi sebagai pendalaman dari materi

sebelumnya;

c. relevansi, materi diperlukan untuk memahami materi  

pelajaran lain;

d. keterpakaian, materi memiliki nilai terapan tinggi dalam

kehidupan sehari-hari.

Langkah Penyusunan Kisi-Kisi US
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PEMBAHASAN

3. Merumuskan Indikator Soal US
Ciri-ciri indikator soal.

a. Indikator soal bentuk pilihan ganda menggunakan satu

kata kerja operasional (KKO) yang terukur.

b. Indikator soal dalam penilaian, sebaiknya menggunakan  

stimulus (dasar pertanyaan) berupa gambar, grafik, tabel,  

data hasil percobaan, kurva, wacana, atau kasus yang  

dapat merangsang/memotivasi peserta didik berpikir  

sebelum menentukan pilihan jawaban.

c. Rumusan indikator soal yang lengkap mencakup 4

komponen, yaitu: A = audience; B = behavior; C =

condition; dan D = degree

Langkah Penyusunan Kisi-Kisi US
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C1-Mengetahui C2-Memahami C3-Menerapkan C4-Menganalisis C5-Mengevaluasi C6-Mengkreasi 

Menyebutkan Memperkirakan menyesuaikan menganalisis mempertimbangkan mengabstraksi 

Menjelaskan Menjelaskan mengalokasikan Mengaudit/memeriksa menilai mengatur 

Menggambar Mengkategorikan menerapkan membuat blueprint membandingkan mengkategorikan 

Membilang Mencirikan menentukan membuat garis besar menyimpulkan mengkombinasikan 

Mengidentifikasi Merinci mencanangkan memecahkan mengontraskan menyusun 

Mendaftar Mengasosiasikan memodifikasi Mengkarakteristikkan mengkritik mengarang 

Menunjukkan Membandingkan melengkapi mendiagnosis menimbang membangun 

Memberi label Menghitung menghitung mendiagramkan memutuskan menanggulangi 

Memberi indeks Mengkontraskan membangun mendiversifikasi memprediksi menghubungkan 

Memasangkan Mengubah membiasakan menyeleksi menilai menciptakan 

Menamai Mempertahankan mendemonstrasikan memerinci ke bagian-

bagian 

memperjelas mengkreasikan 

Menandai Membedakan menentukan membagankan menafsirkan  

Membaca Mendiskusikan menggunakan membuat kelompok memberi 

pertimbangan 

merancang 

Menyadari Menggali melatih mengilustrasikan mengukur mengembangkan 

Menghafal Mencontohkan menggali menyimpulkan memerinci merencanakan 

Meniru Menerangkan membuka menelaah menggradasi merumuskan 

Mencatat Mengemukakan membuat gambar menata merekomendasikan menggeneralisasi 

Mengulang Mempolakan membuat grafik mengelola merangkum menggabungkan 

Memilih Memperluas mengadaptasi  mendukung memadukan 

Menyatakan Merangkum menyelidiki  membuktikan  membuat model 

Mentabulasi Menjabarkan    mengimprovisasi 

 



PEMBAHASAN

Langkah Penyusunan Kisi-Kisi US
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Rumusan indikator soal sebaiknya lengkap mencakup empat komponen,  yaitu:

▪ A (audience): subjek yang akan diukur, dalam hal ini adalah peserta

didik.

▪ B (behavior ): perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta 

didik. Perilaku (behavior) terdiri atas 2 bagian penting yaitu kata kerja 

dan objek hasil belajar. 

▪ C (condition ): kondisi batasan yang diberikan kepada peserta didik

(stimulus soal).

▪ D (degree):tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai 

perilaku yang ditunjukkan dengan batas minimal dari penampilan 

suatu perilaku yang dianggap diterima.



PEMBAHASAN

4. Mengisi Kisi-Kisi Ujian Sekolah
a. Judul dan identitas

1) Judul

2) Satuan Pendidikan

3) Program/kelompok

4) Kurikulum acuan

5) Bentuk Soal

6) Jumlah Soal

7) Alokasi Waktu

8) Penyusun

: diisi Kisi-Kisi Soal Ujian Sekolah

: diisi SMA

: diisi MIPA/ IPS/Bahasa

: diisi Kurikulum 2013

: diisi pilihan ganda atau yang lain

: diisi sesuai dengan banyaknya  

soal

: diisi sesuai alokasi waktu yang

direncanakan

: diisi nama penyusun kisi-kisi soal

Langkah Penyusunan Kisi-Kisi US
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PEMBAHASAN

2. Mengisi Kisi-Kisi Ujian Sekolah
b. Format kisi-kisi soal

1) Nomor (No) : diisi sesuai dengan nomor urutan

2) KompetensiDasar : diisi KD dari kurikulum yang digunakan

3) Materi Pokok : dirumuskan dari materi pokok

berdasarkan KD yang dipilih

4) Kelas/Semester: Kelas/semsester materi diajarkan

5) Indikator Soal

6) Level Kognitif

7) Nomor Soal

: dikembangkan dari rumusan  

kompetensi/indikator US

: diisi sesuai dengan level kognitif yang diukur

: diisi sesuai dengan nomor soal yang  

direncanakan

Langkah Penyusunan Kisi-Kisi US
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PEMBAHASAN

Contoh Kisi-Kisi Soal US

Langkah Penyusunan Kisi-Kisi US
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PENUTUP

1. Pengertian kisi-kisi soal adalah suatu format atau  

matriks yang memuat kriteria yang dapat dijadikan  

pedoman untuk merakit atau menulis soal menjadi tes.  

Syarat-syarat kisi-kisi soal adalah: (1) mewakili isi  

kurikulum yang diujikan; (2) komponen-komponennya  

rinci, jelas, dan mudah dipahami; dan (3) Soal-soalnya  

dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal  

yang ditetapkan.

Komponen kisi-kisi soal meliputi (1) judul dan identitas;

(2) format kisi-kisi.

Kesimpulan
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PENUTUP

2. Langkah-langkah penyusunan kisi-kisi soal meliputi: (1)  

identifikasi kisi-kisi UN; (2) pemilihan materi pokok; (3)  

penentuan KD esensial; (4) merumuskan indikator soal US;  

dan (5) pengisian format kisi-kisi soal US.

3. Langkah penyusunan kisi-kisi soal ujian sekolah (US) harus  

mengacu kepada (1) kisi-kisi UN; (2) format kisi-kisi US;  

dan (3) analisis hasil UN beberapa tahun terakhir. Kisi-kisi  

soal US yang telah disusun dapat berfungsi ganda, yaitu  

sebagai acuan untuk menyusun soal ujian sekolah dan  

juga dapat digunakan sebagai prediksi soal UN di tahun  

berikutnya.

Kesimpulan
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PENUTUP

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman tentang penyusunan  

kisi-kisi soal bagi guru-guru matapelajaran melalui pelatihan-

pelatihan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,  

satuan pendidikan, maupun MGMP sekolah.

2. Perlu adanya peningkatan ketrampilan menyusun kisi-kisi  

soal bagi guru-guru matapelajaran melalui pelatihan-

pelatihan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,  

satuan pendidikan, maupun MGMP sekolah.

3. Guru-guru matapelajaran memanfaatkan hasil dari  

penyusunan kisi-kisi soal US sebagai acuan pembuatan soal  

ujian sekolah.

Saran
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