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ABSTRAK 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan naskah soal ujian teori dan praktik yang 

digunakan untuk melakukan Uji Komptensi Keahlian di SMK. Naskah soal ujian terbagi dua 

yaitu soal teori dan praktik. Soal teori dikemas dalam format Ujian Nasional Berbasis 

Komputer (UNBK) dan Kartu Soal. Sementara soal praktik dikemas dalam format Instrumen 

Verifikasi (InV), Pedoman Penilaian Soal Praktik (PPSP), dan Soal Praktik Kejuruan (SPK). 

Prosedur pengembangan dilakukan melalui penyusunan butir dan penjaminan mutu 

soal. Penyusunan butir dilakukan dengan menyusun indikator butir instrumen/soal, menyusun 

butir instrumen, validasi isi, revisi berdasarkan masukan validator, dan merakit instrumen 

soal ke dalam format yang telah ditentukan. Penjaminan mutu soal yang disusun dilakukan 

selama proses penyusunan maupun setelah butir soal selesai disusun yang meliputi 

pengecekan indikator butir berikut rumusan katakerja operasional yang harus sesuai dengan 

standar kompetensi lulusan setiap paket keahlian di SMK, kesesuaian butir-butir yang 

disusun dengan indikator, meyakinkan butir-butir yang disusun adalah butir-butir yang 

memuat higher order thinking skills (HOTS), dan distraktor berfungsi dengan baik. Setelah 

proses monitoring, penulis selanjutnya memperbaiki butir-butir soal dan kemudian 

melanjutkan penulisan butir. Pada proses pasca validasi, kegiatan penjaminan mutu yang 

dilaksanakan adalah screening, untuk mengecek apakah butir soal telah diperbaiki sesuai 

dengan saran dari validator. Penyusunan naskah soal ini melibatkan dosen UNY, dosen 

UGM, dosen Poltekes Kemenkes DIY, dosen UPN Yogyakarta, dosen ISI Yogyakarta, dosen 

ISI Surakarta, dan Widyaiswara PPPPTK Kesenian Yogyakarta. 

Hasil kegiatan berupa kartu soal teori kejuruan untuk 32 paket keahlian di SMK; 

setiap paket keahlian  terdiri dari 8 paket soal ujian teori, dan setiap paket soal teori terdiri 

dari 40 butir soal teori yang siap diujikan. Naskah soal teori kejuruan untuk 32 paket keahlian 

di SMK; setiap paket keahlian terdiri dari 8 paket soal teori, dan setiap paket soal teori terdiri  

dari 40 butir soal teori dalam format UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) yang siap 

diujikan, naskah soal praktek kejuruan untuk 32 paket keahlian di SMK; setiap paket keahlian 

terdiri dari 3 paket soal praktek kejuruan yang siap diujikan.  
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PENYUSUNAN NASKAH UJIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2016 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahNya sehingga kegiatan Penyusunan Naskah Ujian SMK Tahun 2016ini dapat selesai. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan naskah ujian yang berkualitas agar lulusannya 

memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Secara garis besar dapat dilaporkan bahwa kegiatan ini terdiri atas delapan kegiatan, yaitu: 

(1) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang penyusunan naskah ujian 

SMK tahun 2016, (2) Penentuan penyusun naskah ujian, (3) Monitoring pelaksanaan penyusunan 

naskah ujian agar kualitas terjamin, (4) Pengumpulan hasil kerja penyusunan naskah ujian, (5) 

Review terhadap soal yang dihasilkan oleh penulis, (6) Pencermatan terhadap kualitas hasil 

review (masukan), (7) Pencermatan terhadap hasil revisi yang dilakukan penulis soal, dan (8) 

Laporan hasil kerja penyusunan naskah ujian SMK. 

Pada tahun 2016 ini Program Pascasarjana UNY mendapat kepercayaan menyusun naskah 

soal sebanyak 32 paket keahlian SMK. Naskah soal terdiri atas Uji Kompetensi Keahlian Teori 

dan Praktek. Untuk soal Uji Kompetensi Keahlian Teori terdiri atas 8 (delapan) paket soal yang 

setara dan dilengkapi dengan format UNBK pada masing-masing paket keahlian. Sementara itu 

untuk soal Uji Kompetensi Keahlian Praktek terdiri 3 (tiga) paket soal yang dilengkapi dengan 

format instrumen verifikasi dan lembar penilaian. 

Penyelesaian tugas ini melibatkan berbagai pihak, termasuk di dalamnya Pimpinan Program 

Pascasarjana dan Pimpinan Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, dosen UNY, dosen 

Poltekes Kemenkes DIY, dosen ISI Yogyakarta, dosen ISI Surakarta, Widyaiswara PPPPTTK 

Kesenian Yogyakarta, dan guru-guru produktif SMK. 

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan (PSMK) yang telah memberi kepercayaan kepada Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Yogyakarta (UNY) untuk menyiapkan naskah ujian ini. Di samping itu, kami 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penyusun yang telah membantu penyusunan 

naskah ujian SMK tahun 2016 sampai selesai. 

  Yogyakarta, 8September 2016 

  Tim Pelaksana PekerjaanPPs UNY 

  Badrun Kartowagiran 

  Heri Retnawati 
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