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1. TUJUAN: 

Prosedur ini ditetapkan untuk menjamin agar soal yang diberikan pada 

saat Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 

Fakultas Teknik Universitas Tidar merupakan soal yang berkualitas dalam 

arti relevan dan mampu mendukung kesesuaian output dari Standar 

Kompetensi Matakuliah yang terdapat pada Rencana Pembelajaran Studi 

(RPS). 

 

2. RUANG LINGKUP: 

Prosedur ini mencakup seluruh proses evaluasi soal Ujian Tengah 

Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) di lingkungan Fakultas 

Teknik Universitas Tidar. 

 

3. STANDAR: 

3.1. Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis atau ujian praktik. 

Cara ujian yang diselenggarakan disesuaikan dengan sifat kegiatan 

pendidikan dan jumlah mahasiswa. Ujian utama dilakukan sesuai 

kalender akademik. 

3.2. Soal ujian dapat berbentuk uraian, obyektif atau kombinasi antara 

uraian dan obyektif. 

3.3. Aspek-aspek yang ditelaah beserta standar penilaian dalam 

memenuhi kualitas soal ujian dalam bentuk soal uraian adalah 

sebagai berikut: 

No Aspek-aspek yang ditelaah Standar penilaian 

1 Mempunyai kisi-kisi soal Ada kis-kisi soal 
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2 
Kesesuaian butir dengan 

kompetensi 
Sesuai dengan kompetensi 

3 Kejelasan pertanyaan Petanyaan jelas 

4 Ketepatan kata tanya/perintah Sesuai 

5 
Kejelasan petunjuk cara 

pengerjaan soal 
Ada dan jelas 

6 Kejelasan pembobotan soal Ada 

7 

Kejelasan 

grafik/tabel/gambar/peta yang 

menyertai soal 

Jelas 

8 Kesederhanaan penggunaan 
Bahasa 

Bahasa jelas dan tidak 

memberikan makna ganda 

. 

3.4. Aspek-aspek yang ditelaah beserta standar penilaian dalam 

memenuhi kualitas soal ujian dalam bentuk soal obyektif adalah 

sebagai berikut : 

No Aspek-aspek yang ditelaah Standar penilaian 

1 Mempunyai kisi-kisi soal Ada kis-kisi soal 

2 
Kesesuaian butir dengan 

kompetensi 
Sesuai dengan kompetensi 

3 Kejelasan pertanyaan Petanyaan jelas 

4 
Keterkaitan pengecoh 

(distractor) dengan pokok soal 
Ada keterkaitan 

5 
Kejelasan petunjuk cara 

pengerjaan soal 
Jelas 

6 
Kejelasan rumusan pilihan 

jawaban 
Jelas 

7 Kejelasan Jelas 
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grafik/tabel/gambar/peta yang 

menyertai soal 

8 Kesederhanaan penggunaan 
Bahasa 

Bahasa jelas dan tidak 

memberikan makna ganda 

 

3.5. Soal ujian dengan bentuk soal kombinasi antara uraian dan obyektif 

harus memenuhi aspek-aspek yang ditelaah beserta standar 

penilaian dari bentuk soal keduanya (uraian dan obyektif). 

3.6. Masing-masing butir soal ujian harus sesuai dengan setiap 

kompetensi dasar mata kuliah yang ada pada Rencana 

Pembelajaran Studi (RPS). 

 

4. DEFINISI: 

3.1. Soal Ujian adalah semua hal dalam bentuk pertanyaan maupun 

perintah yang digunakan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa 

yang disusun oleh  dosen/para dosen yang mengampu mata kuliah 

yang bersangkutan sesuai dengan silabus mata kuliah. 

3.2. Soal Ujian Bentuk Uraian adalah soal ujian dalam bentuk pertanyaan 

maupun perintah yang membutuhkan jawaban berupa argumen atau 

pendapat yang disampaikan secara uraian. 

3.3. Soal Ujian Bentuk Obyektif adalah soal ujian dalam bentuk 

pertanyaan maupun perintah yang telah terdapat pilihan jawaban 

dan dijawab dengan hanya memilih salah satu dari pilihan jawaban 

tersebut. 

3.4. Soal Ujian Bentuk Kombinasi Uraian dan Obyektif adalah soal ujian 

dalam bentuk pertanyaan maupun perintah yang memadukan antara 

soal ujian bentuk uraian dan soal ujian bentuk obyektif. 
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3.5. Evaluasi adalah Proses pengambilan keputusan dan pemberian nilai 

atas serangkaian hasil ujian mahasiswa. 

3.6. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, 

pernyataan, perhitungan, dan sebagainya.  

3.7. Ujian lisan adalah evaluasi hasil belajar dengan tanya jawab lisan. 

 

5. PROSEDUR: 

5.1. Dosen pengampu mata kuliah menyiapkan dan menyerahkan file 

soft copy dan hard copy soal ujian kepada panitia ujian atau Staff 

Tata Usaha. 

5.2. Dosen pengampu mata kuliah melakukan self-assessment dengan 

mengisi formulir evaluasi soal ujian (kesesuaian soal ujian dengan 

RPS) dan telaah kualitas soal ujian.  

5.3. Dekan/Kajur/Koprodi membentuk tim untuk mereview soal dan 

evaluasi soal ujian yang dikirim dari dosen. 

5.4. Tim evaluator melakukan review kelayakan soal ujian 

5.5. Apabila soal dianggap kurang layak oleh tim evaluator, maka dosen 

yang bersangkutan memperbaiki atau membuat soal ujian sesuai tim 

evaluator dan menyampaikan kepada panitia ujian atau Staff Tata 

Usaha. 

5.6. Apabila soal dianggap layak oleh tim evaluator, maka soal langsung 

disampaikan kepada panitia ujian atau Staff Tata Usaha. 

5.7. Panitia ujian atau Staff Tata Usaha menggandakan soal ujian sesuai 

dengan kebutuhan. 

5.8. Staff Tata Usaha mendistribusikan hasil ujian kepada dosen 

pengampu mata kuliah yang diujikan. 

 

6. PIHAK YANG MENJALANKAN : 
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6.1. Dekan/Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi 

6.2. Dosen yang bersangkutan 

6.3. Staff Tata Usaha 

 

7. BAGAN ALIR 

Mulai

Dokumen

 soal ujian

Menyampaikan soal   sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku di 

UNTIDAR

DOSEN

Membentuk tim untuk mengevaluasi 

kelayakan soal ujian yang dikirim 

dari dosen

DEKAN/KAJUR/KAPRODI

· Mencetak soal ujian

· Menggandakan soal ujian sesuai 

dengan kebutuhan

· Menyimpan soal ujian di tempat 

yang telah ditentukan

PANITIA UJIAN

SK Tim evaluasi soal 

ujian

Selesai

Soal disetujui ?
tidak

setuju

Tim melakukan evaluasi kelayakan 

soal ujian

Dosen membuat soal ujian 

sesuai arahan tim 

evaluator dan 

menyampaikan kepada 

panitia ujian

 

8. CATATAN  : 
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Kegiatan evaluasi soal UTS dan UAS Fakultas Teknik memiliki sasaran 

agar soal yang digunakan pada UTS dan UAS merupakan soal yang 

berkualitas dan memenuhi standar kompetensi kuliah. 

 

9. REFERENSI/ DOKUMEN TERKAIT: 

4.1. Dokumen soal ujian 

4.2. SK Tim evaluasi soal ujian 

4.3. Peraturan UTS dan UAS 

4.4. Formulir evaluasi soal ujian 

4.5. Formulir telaah kualitas soal ujian 

 


