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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH 

KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

MATA PELAJARAN: EKONOMI 

Level Kognitif Konsep Ekonomi Konsep Pembangunan 

Manajemen dan  
Perekonomian 

Nasional dan 

Internasional 

Akuntansi 

Perusahaan 

Jasa 

 

Akuntansi Perusahaan 

Dagang 

Pengetahuan dan 

Pemahaman 

 Mendeskripsikan 

 Menjelaskan 

 Menentukan 

 Mengidentifikasi 

 Menyebutkan 

 Menunjukkan 

 Membandingkan 

 Membedakan 

 Memberi contoh 

Peserta didik mampu 

memahami dan 

menguasai tentang: 

- kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas 

dengan kelangkaan 

sumber daya 

- masalah pokok 

ekonomi 

- pelaku kegiatan 

ekonomi konsumen 

dan produsen 

- permintaan, 

penawaran, dan pasar 

serta terbentuknya 

harga keseimbangan 

- pasar output dan pasar 

input 

 

Peserta didik mampu 

memahami dan 

menguasai tentang: 

- pertumbuhan, 

pembangunan 

ekonomi dan masalah 

pemerintah di bidang 

ekonomi serta pajak 

- pendapatan nasional 

- pendapatan per kapita 
- indeks harga dan 

inflasi 

- fungsi uang, 

perbankan, dan 

Otoritas Jasa 

Keuangan 

- kebijakan moneter 

dan kebijakan fiskal 

- ketenagakerjaan dan 

dampaknya terhadap 

pembangunan 

ekonomi 

- APBN dan APBD 

- pasar uang dan modal 

Peserta didik mampu 

memahami dan 

menguasai tentang: 

- manajemen 

- pengelolaan koperasi 

dan badan usaha 

lainnya 

- perdagangan 

internasional 

- valuta asing 

- neraca pembayaran 

dan devisa 

 

 

 

 

Peserta didik mampu 

memahami dan 

menguasai tentang: 

- akuntansi sebagai 

sistem informasi 

- persamaan dasar 

akuntansi  

- mekanisme debit 

dan kredit 

- siklus akuntansi 

perusahaan jasa 

- laporan keuangan 

perusahaan jasa 

- jurnal penutup 

 

 

 

Peserta didik mampu 

memahami dan 

menguasai tentang: 

- siklus akuntansi 

perusahaan dagang 

- laporan harga pokok 

produksi dan harga 

pokok penjualan 

- laporan keuangan 

perusahaan dagang 

- jurnal penutup 

- neraca saldo setelah 

penutupan 
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Level Kognitif Konsep Ekonomi Konsep Pembangunan 

Manajemen dan  
Perekonomian 

Nasional dan 

Internasional 

Akuntansi 

Perusahaan 

Jasa 

 

Akuntansi Perusahaan 

Dagang 

Aplikasi 

 Menerapkan 

 Menginterpretasi

kan 

 Memprediksi 

 Menghitung 

Peserta didik mampu 

mengaplikasikan 

pemahaman tentang: 

- pelaku ekonomi 

dalam kegiatan 4 

pelaku konsumen 

dan produsen 

(circular flow 

diagram) 

- permintaan, 

penawaran, dan 

harga keseimbangan 

Peserta didik mampu 

mengaplikasikan 

pemahaman tentang: 

- pendapatan nasional  

- pendapatan per kapita  

- transaksi di pasar 

uang dan modal  

- Indeks harga dan 

inplace 

- uang, perbankan dan 

otoritas jasa keuangan 

- APBN dan APBD 

Peserta didik mampu 

mengaplikasikan 

pemahaman tentang: 

- perubahan kurs 

rupiah terhadap 

berbagai macam 

valuta asing 

- neraca pembayaran 

dan devisa 

- koperasi, badan 

usaha 

Peserta didik mampu 

mengaplikasikan 

pemahaman tentang : 

- pencatatan transaksi 

ke buku jurnal 

- melakukan posting 

ke Buku Besar 

- menyusun laporan 

keuangan 

perusahaan jasa 

- jurnal penutup 

 

Peserta didik mampu 

mengaplikasikan 

pemahaman tentang: 

- pencatatan transaksi 

pembelian dan 

penjualan ke jurnal 

umum dan khusus  

- melakukan posting ke 

Buku Besar dan Buku 

Pembantu 

- menyusun laporan 

harga pokok produksi 

dan harga pokok 

penjualan 

- menyusun laporan 

keuangan perusahaan 

dagang 

- jurnal penutup 

- neraca saldo setelah 

penutupan 

Penalaran 

 Menganalisis 

 Mensintesis 

 Mengevaluasi 

 Memecahkan 

masalah 

 Menyimpulkan 

 Menjelaskan 

Peserta didik mampu 

menggunakan nalar 

dan logika dalam 

memecahkan masalah 

tentang: 

- jenis-jenis elastisitas 

permintaan dan 

penawaran 

Peserta didik mampu 

menggunakan nalar 

dan logika dalam 

memecahkan masalah 

tentang: 

- indeks harga 

- pendapatan per kapita  

- hubungan kebijakan 

moneter dan inflasi 

Peserta didik mampu 

menggunakan nalar dan 

logika dalam 

memecahkan masalah 

tentang: 

- hubungan kurs valuta 

asing dengan neraca 

pembayaran 

Peserta didik mampu 

menggunakan nalar 

dan logika dalam 

memecahkan masalah 

tentang: 

- analisis transaksi 

- logika jurnal 

penyesuaian 

Peserta didik mampu 

menggunakan nalar dan 

logika dalam 

memecahkan masalah 

tentang: 

- laporan keuangan 

perusahaan dagang  

- jurnal penutup 
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Level Kognitif Konsep Ekonomi Konsep Pembangunan 

Manajemen dan  
Perekonomian 

Nasional dan 

Internasional 

Akuntansi 

Perusahaan 

Jasa 

 

Akuntansi Perusahaan 

Dagang 

hubungan 

konseptual dan 

informasi faktual 

- perubahan sistem 

ekonomi dalam suatu 

negara 

 

- pendapatan nasional 

 

 

 

 

 

- hubungan 

perdagangan bebas 

dan perekonomian 

nasional 

- koperasi, SHU 

koperasi dan 

permasalahannya 

- laporan keuangan 

perusahaan jasa  

- jurnal penutup 

 

 

 

- neraca saldo setelah 

penutupan 

 

 

 

 


