KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Pengantar Akuntansi
Kurikulum
: 2013
Lingkup Materi
Level Kognitif
Konsep Dasar Akuntansi
Pengetahuan dan
pemahaman
- Menjelaskan
- Mengidentifikasi

Aplikasi
- Menerapkan
- Mengklasifikasi
- Menentukan
- Mengurutkan
- Memilih
- Menghitung

Siswa mampu :
 Menjelaskan :
o pengertian akuntansi
o tujuan akuntansi
o peran akuntansi
o asumsi akuntansi
o prinsip-prinsip akuntansi
o konsep dasar akutansi
 Mengidentifikasi
o pihak-pihak yang
membutuhkan informasi
akuntansi
o jenis-jenis profesi
akuntansi
Siswa mampu menentukan
 pengertian akuntansi
 tujuan akuntansi
 peran akuntansi
 pihak-pihak yang
membutuhkan informasi
akuntansi
 jenis-jenis profesi akuntansi
 asumsi akuntansi
 prinsip-prinsip akuntansi

Kisi-Kisi USBN SMK/MAK Tahun 2018/2019

Jenis dan Bentuk Badan
Usaha
Siswa mampu :
 Menjelaskan pengertian
badan usaha
 Mengidentifikasi jenisjenis badan usaha

Transaksi Bisnis dan
Persamaan Dasar Akutansi
Siswa mampu menjelaskan :
 pengertian transaksi bisnis
perusahaan
 pengertian persamaan dasar
akuntansi

Siswa mampu :
 Menentukan fungsi badan
usaha
 Mengkasifikasi :
o jenis-jenis badan usaha
o bentuk-bentuk badan
usaha

Siswa mampu :
 Menentukan :
o bukti transaksi internal
bisnis perusahaan
o bukti transaksi eksternal
bisnis perusahaan
o unsur-unsur persamaan
dasar akuntansi
 Menerapkan metode fungsi
persamaan dasar akuntansi

Siklus Akuntansi
Siswa mampu menjelaskan
 pengertian siklus akuntansi
 tahapan siklus akuntansi
 pencatatan transaksi bisnis
(buku jurnal, konsep debet
dan kredit, saldo normal,
sistematika pencatatan,
bentuk-bentuk jurnal)
 prosedur posting
 transaksi-transaksi jurnal
penyesuaian
 perkiraan-perkiraan yang
terkait untuk menyusun
laporan keuangan
Siswa mampu :
 Menerapkan
o tahapan siklus
akuntansi
o pencatatan transaksi ke
dalam buku jurnal
umum
o pencatatan transaksi ke
dalam buku jurnal
khusus
o konsep debet dan kredit
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Lingkup Materi
Level Kognitif
Konsep Dasar Akuntansi


Penalaran dan Logika
- Menganalisis
- Menilai

Jenis dan Bentuk Badan
Usaha

Transaksi Bisnis dan
Persamaan Dasar Akutansi

konsep dasar akutansi

Siswa mampu menganalisis
 pihak-pihak yang
membutuhkan informasi
akuntansi
 jenis-jenis profesi akuntansi
 asumsi akuntansi
 prinsip-prinsip akuntansi
 konsep dasar akutansi
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Siswa mampu menganalisis
 jenis-jenis badan usaha
 bentuk-bentuk badan usaha

Siswa mampu menilai
 analisis bukti transaks
internal bisnis perusahaan
 analisis bukti transaks
eksternal bisnis perusahaan
 analisi transaski pada
persamaan dasar akuntansi

Siklus Akuntansi
o konsep saldo normal
o sistematika pencatatan
jurnal
o bentuk-bentuk jurnal
o bentuk-bentuk buku
besar
o prosedur posting
o prosedur neraca saldo
 Menghitung transaksitransaksi jurnal
penyesuaian
 Menentukan perkiraanperkiraan yang terkait
untuk menyusun laporan
keuangan
Siswa mampu menganalisis
 pencatatan transaksi ke
dalam buku jurnal umum
 pencatatan transaksi ke
dalam buku jurnal khusus
 prosedur posting
 prosedur neraca saldo
 transaksi-transaksi jurnal
penyesuaian
 perkiraan-perkiraan yang
terkait untuk menyusun
laporan keuangan
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