
 
 

 

 
 

No :  0075/SDAR/BSNP/XII/2016 23 Desember 2016 
Lampiran :  satu berkas 
Perihal         : Kisi-Kisi UN Tahun Pelajaran 2016/2017 

 
 

Yang terhormat: 
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Di seluruh Indonesia 

 
 

Dengan hormat, 
 

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017, 
bersama ini kami sampaikan Kisi-Kisi Ujian Nasional (UN) untuk Jenjang SMP/MTs, 
SMA/MA, SMK/MAK, SMPLB/SMALB, dan Kisi-Kisi Ujian Nasional Paket B dan Paket 
C Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

 
 

Hormat kami, 
 

Ketua Sekretaris 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, MS Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. 
 
 
 

Tembusan: 
1. Kepala Balitbang, Kemdikbud; 
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud; 
3. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama RI 
4. Kepala Puspendik, Kemdikbud. 
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1. Ekonomi IPS 
 

 
 

Level Kognitif 

Lingkup  Materi 

Konsep Ekonomi Konsep Pembangunan Manajemen 
Perekonomian 
Internasional

Akuntansi 
Perusahaan Jasa 

Akuntansu 
Perusahaan Dagang 

Pengetahuan dan 
Pemahaman 
 Mendeskripsikan 
 Menjelaskan 
 Menentukan 
 Mengidentifikasi 
 Menyebutkan 
 Menunjukkan 
 Membandingkan 
 Membedakan 
 Memberi  contoh 

Siswa dapat memahami 
dan menguasai  tentang: 
‐ kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas 
dengan kelangkaan 
sumber  daya 

‐ masalah pokok 
ekonomi 

‐ sistem ekonomi 
Indonesia dan negara 
lain 

‐ kegiatan ekonomi 
konsumen dan 
produsen 

‐ permintaan, 
penawaran dan 
keseimbangan  pasar 

Siswa dapat memahami 
dan menguasai  tentang: 
‐ masalah yang 

dihadapi pemerintah 
dalam ekonomi 

‐ ekonomi mikro dan 
makro 

‐ pendapatan nasional 
‐ pendapatan  per kapita 
‐ indeks harga dan 

inflasi 
‐ uang  dan perbankan 
‐ kebijakan moneter 
‐ ketenagakerjaan dan 

dampaknya terhadap 
pembangunan 
ekonomi 

‐ APBN, APBD dan 
Fiskal 

‐ pasar modal 

Siswa dapat 
memahami dan 
menguasai  tentang: 
‐ globalisasi dan 

perdagangan 
internasional 
terbentuknya WTO, 
MEA,  dan lain-lain 

‐ lembaga terkait 
dalam expor impor 
(perdagangan 
internasional) 

‐ valuta  asing 
‐ neraca pembayaran 

dan devisa 
‐ manajemen 
‐ badan usaha dan 

koperasi 

Siswa dapat memahami 
dan menguasai  tentang: 
‐ akuntansi sebagai 

sistem informasi dan 
peran standar 
akuntansi  (IFRS) 

‐ persamaan dasar 
akuntansi dan 
mekanisme debit dan 
kredit 

‐ jurnal umum 
‐ buku besar/saldo 

normal 
‐ jurnal  penyesuaian 
‐ kertas kerja 
‐ laporan keuangan 

perusahaan  jasa 

Siswa dapat 
memahami dan 
menguasai  tentang: 
‐ karakteristik 

perusahaan dagang 
dan konsep 
perhitungan 
perbebanan 
persediaan dalam 
HPP 

‐ peran standar 
akuntansi (IFRS) 
dalam penyusunan 
laporan keuangan 

‐ jurnal khusus 
‐ buku besar utama 
‐ buku besar 

pembantu 
‐ harga pokok 

penjualan 
‐ jurnal  penyesuaian 
‐ kertas kerja 
‐ laporan keuangan 

perusahaan dagang 
‐ jurnal  penutup 
‐ posting  akhir 
‐ neraca saldo setelah 

penutupan 
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Level Kognitif 

Lingkup  Materi 

Konsep Ekonomi Konsep Pembangunan Manajemen 
Perekonomian 
Internasional

Akuntansi 
Perusahaan Jasa 

Akuntansu 
Perusahaan Dagang 

Aplikasi 
 Menerapkan 
 Menginterpretasikan 
 Memprediksi 
 Menghitung 

Siswa dapat 
mengaplikasi 
pemahaman  tentang: 
‐ kegiatan ekonomi 

konsumen dan 
produsen dalam 
aliran pendapatan 
(circular  flow) 

‐ permintaan, 
penawaran dan 
keseimbangan pasar, 
baik secara matematis 
maupun  grafik 

‐ pemecahan masalah 
ekonomi dalam 
sistem  yang berbeda 

Siswa dapat 
mengaplikasi 
pemahaman  tentang: 
‐ masalah-masalah 

makro  dan mikro 
‐ pendapatan nasional 

dan pendapatan 
perseorangan dengan 
beberapa pendekatan 
perhitungan 

‐ perhitungan indeks 
harga, inflasi dan 
pertumbuhan 
ekonomi 

Siswa dapat 
mengaplikasikan 
pemahaman  tentang: 
‐ globalisasi dan 

perdagangan 
internasional 
terbentuknya WTO, 
MEA,  dan lain-lain 

‐ perubahan kurs 
rupiah terhadap 
berbagai macam 
valuta  asing 

‐ neraca pembayaran 
dan devisa 

‐ analisis SWOT 
dalam manajemen 
organisasi yang ada 
di sekolah 

Siswa dapat 
mengaplikasi 
pemahaman  tentang: 
‐ mencatat transaksi ke 

jurnal umum 
‐ jurnal transaksi 

termasuk  pajak 
‐ memposting jurnal 

umum   ke Buku Besar 
‐ mengiterpretasi jurnal 

penyesuaian 
‐ menyusun  kertas kerja 
‐ menyusun laporan 

keuangan Perusahaan 
Jasa 

Siswa dapat 
mengaplikasikan 
pemahaman  tentang: 
‐ menginterpretasika 

n jurnal khusus 
‐ memposting ke 

Buku Besar Utama 
dan Buku Besar 
Pembantu 

‐ menghitung harga 
pokok penjualan 

‐ menginterpretasika 
n jurnal 
penyesuaian 

‐ menyusun kertas 
kerja 

‐ menyusun laporan 
keuangan 

‐ menginterpretasika 
n jurnal  penutup 

‐ posting akhir dari 
jurnal  penutup 

‐ menyusun neraca 
saldo setelah 
penutupan 

Penalaran Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat
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Level Kognitif 

Lingkup  Materi 

Konsep Ekonomi Konsep Pembangunan Manajemen 
Perekonomian 
Internasional

Akuntansi 
Perusahaan Jasa 

Akuntansu 
Perusahaan Dagang 

 Menganalisis 
 Mensintesis 
 Mengevaluasi 
 Menyelesaikan 

masalah 
 Menyimpulkan 
 Menjelaskan 

hubungan 
konseptual dan 
informasi  faktual 

menggunakan nalar dan 
logika dalam 
Menyelesaikan masalah 
tentang: 
‐ jenis-jenis elastisitas 

permintaan (harga, 
titik, silang dan 
pendapatan) dan 
penawaran 

‐ kegiatan ekonomi 
dalam perubahan 
sistem ekonomi 

menggunakan nalar dan 
logika dalam 
Menyelesaikan masalah 
tentang: 
‐ Hubungan pendapatan 

perkapita dengan 
ketenagakerjaan 
(pengangguran 
dengan kemiskinan) 

‐ hubungan kebijakan 
moneter dengan 
inflasi 

‐ hubungan indeks 
harga saham 
gabungan (pasar 
modal) dengan 
tingkat suku bunga 
(kebijakan  moneter) 

menggunakan nalar 
dan logika dalam 
Menyelesaikan 
masalah  tentang: 
‐ hubungan  kurs 

valuta asing dengan 
neraca pembayaran 

‐ hubungan perjanjian 
perdagangan bebas 
dengan 
perekonomian 
nasional 

‐ hubungan badan 
usaha, koperasi 
dengan 
permasalahannya 

menggunakan nalar dan 
logika dalam 
Menyelesaikan masalah 
tentang: 
‐ menganalisis laporan 

keuangan perusahaan 
jasa dan 
permasalahannya 

menggunakan nalar 
dan logika dalam 
Menyelesaikan 
masalah  tentang: 
‐  menganalisis 

laporan keuangan 
perusahaan dagang 
dan 
permasalahannya 

 


