
KISI-KISI USBN KKPI / SimDig 

TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 

 

Nama Sekolah  : SMK se-kabupaten Pekalongan       Kelas/semester : XII 

Tahun pelaajaran  : 2018/2019         Mata Pelajaran : KKPI / SimDig 

Jenis ulangan  : USBN 

No Kompetensi Dasar Materi  Indikator soal 
No. 

Soal 

Bentuk Soal 

PG 
Uraian 

Singkat 
Uraian 

Bentuk 

lain 

1 Mengoperasikan 

Software Pengolah 

Kata 

Mengoperasikan Software Pengolah Kata Siswa mengetahui beberapa 

macam jenis software 

pengolah kata dari gambar 

icon-nya 

1 √    

   Siswa mengetahui 

perintah-perintah editing 

sederhana misalnya : 

memformat huruf/font 

2 √    

   Siswa mengetahui 

perintah-perintah editing 

sederhana misalnya : text 

alignment  

3 √    

   Siswa mengetahui 

perintah-perintah editing 

sederhana misalnya : 

numbering dan bullet 

4 √    

   Siswa mengetahui 

perintah-perintah editing 

sederhana misalnya : page 

5 √    



break 

   Siswa mengetahui 

perintah-perintah editing 

sederhana misalnya : 

penggunaan kolom dan 

paragraf dropcap  

6 √    

   Siswa mengetahui 

perintah-perintah editing 

sederhana misalnya : border 

dan shading 

7 √    

   Siswa mengetahui 

perintah-perintah editing 

sederhana misalnya : copy, 

paste, cut, 

8 √    

2 Mengoperasikan 

Software Pengolah 

Angka 

Mengoperasikan Software Pengolah 

Angka 

Siswa mengetahui definisi 

cell, baris dan kolom. 9 √    

   Siswa dapat 

mengetahui/menjabarkan 

nama/alamat cell. Contoh : 

B18 (Baris B Kolom 18), C7 

( Baris C Kolom 7), dst 

10 √    

   Siswa mengetahui perbedaan 

fungsi Middle Align, Align 

Center, dan Marge and 

Center 

11 √    

   Siswa mengetahui fungsi 

rumus sederhana, contoh 
12 √    



MAX, MIN, AVERAGE, 

SUM, dsb 

   Siswa dapat melakukan 

editing pada cell 
13 √    

   Siswa dapat mengatur tinggi 

baris dan lebar tabel 

menggunakan perintah  

14 √    

   Siswa dapat mengatur margin 

dan data sederhana 
15 √    

   Siswa mengetahui 

langkah-langkah merubah 

tampilan halaman dokumen 

(Portrait atau Landscape). 

16 √    

3 Mengoperasikan 

Perangkat Lunak 

Presentasi 

Mengoperasikan Perangkat Lunak 

Presentasi 

Siswa mampu memahami 

pengertian serta tujuan 

pembuatan aplikasi 

presentasi pada 

MS.PowerPoint. 

17 √    

   Siswa mampu menyebutkan 

dan memahami menu serta 

tombol shortcut nya pada 

MS.PowerPoint. 

18 √    

   Siswa mampu memahami 

fitur-fitur standar 

pengelolaan file atau 

dokumen (membuka, 

menyimpan , merubah, 

menutup, menyimpan 

19 √    



dengan nama lain, dan 

menyimpan dengan format 

lain) 

   Menggunakan fitur-fitur 

editing sederhana, seperti 

memformat huruf (font), text 

alignment, numbering, 

penggantian halaman, 

penggunaan kolom 

20 √    

   Siswa mampu memahami 

cara menyisipkan objek 

(table, chart, picture, clip art, 

smart art) 

21 √    

   Siswa mampu memahami 

cara melakukan 

Hyperlink/navigasi dari satu 

slide ke slide lain 

22 √    

   Siswa mampu memahami 

cara menmpilkan presentasi 

slide show dengan media 

Power Point 

23 √    

   Membuat dan mengubah lay 

out design dan menggunakan 

efek animasi di Ms Power 

Point 

24 √    

4 Mengoperasikan web 

browser 

Mengoperasikan Web browser Disajikan beberapa logo dari 

bermacam-macam aplikasi 

yang ada. Siswa dapat 

25 √    



mengidentifikasikan logo 

aplikasi yang termasuk 

browser 

   Siswa mengetahui istilah 

mengambil data/gambar/file 

dari internet ke PC 

26 √    

   Siswa mengetahui perintah 

pada web browser untuk 

menyimpan alamat url yang 

sering dikunjungi  

27 √    

   Siswa mengetahui cara 

mengulang proses loading 

sebuah halaman web yang 

berhenti atau tidak tampil 

sempurna  

28 √    

   Siswa mengetahui Istilah 

yang sering digunakan untuk 

mesin pencari informasi pada 

internet 

29 √    

   Siswa mengetahui nama alat 

yang digunakan untuk dapat 

menghubungkan PC dengan 

internet 

30 √    

   Siswa mengetahui domain 

yang digunakan untuk 

organisasi pemerintah 

31 √    

   Siswa dapat mengetahui 

maksud mengunduh file 
32 √    



5 Menganalisis 

komunikasi sinkron 

dan asinkron dalam 

jaringan. 

 

Bekerja dengan email 

 

Siswa mampu mengirim 

email 

33 √    

   Siswa mengetahui fungsi CC 34 √    

   Siswa mengetahui fungsi 

BCC 
35 √    

   Siswa bisa mengirim file 

melalui email 
36 √    

   Siswa mengetahui ukuran 

maksimal pengiriman file 
37 √    

   Siswa mengetahui cara kirim 

file lebih dari 1 file 
38 √    

   Siswa mampu memahami 

kegagalan dalam mengirim 

email 

39 √    

   Siswa mengetahui etiket 

penulisan email 
40 √    

1 Mengoperasikan 

Software Pengolah 

Kata 

Mengoperasikan Software Pengolah Kata Siswa  bisa menjelaskan 

langkah-langkah membuka 

dan atau menutup software 

pengolah kata sesuai 

prosedur operasi standar 

41   √  

2 Mengoperasikan 

Software Pengolah 

Angka 

Mengoperasikan Software Pengolah 

Angka 

Siswa  bisa menuliskan 

langkah rumus sederhana 

Fungsi logika IF Tunggal, 

Contoh : (TUNTAS dan 

42   √  



TIDAK TUNTAS) 

3 Mengoperasikan 

Perangkat Lunak 

Presentasi 

Mengoperasikan Perangkat Lunak 

Presentasi 

Siswa mampu memahami 

cara mencetak file presentasi 

sebagai slide dengan 

berbagai ukuran serta 

parameter pencetakan, 

seperti seluruhnya, halaman 

tertentu saja, dan format 

hand out 

43   √  

4 Mengoperasikan web 

browser 

Mengoperasikan Web browser Siswa dapat memberikan 

beberapa contoh layanan / 

laman/ situs internet yang 

berkaitan dengan pendidikan, 

perdagangan, sosial media 

dan berita 

44   √  

5 Menganalisis 

komunikasi sinkron 

dan asinkron dalam 

jaringan. 

 

Bekerja dengan email 

 

Siswa mengetahui pengertian 

email. 

45   √  

 

 

 


