
PERSIAPAN UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) SMAN 1 SIMPANG ULIM 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

Dengan ini kami memberitahukan yang bahwa: 

 

1. Rapat ujian akhir sekolah untuk siswa kelas 12 tahun pelajaran 2020/2021 akan 

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. 

2. Penyusunan soal dimulai pada hari Rabu dari tanggal 10 s/d 22 Maret 2021. 

3. Mata Pelajaran yang diujiankan adalah semua mata pelajaran kelas 12, jumlah mata 

pelajaran yang diujiankan 14 mata pelajaran yang terdiri dari: PAI, PPkn, Bahasa 

Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, 

Prakarya, Matematika Peminatan/Sejarah Peminatan, Biologi/Geografi, Fisika/Sosiologi, 

Kimia/Ekonomi dan Lintas Minat 1. 

4. Ujian Akhir Sekolah (UAS) berbasis CBT atau ujian berbasis computer. Soalnya disusun 

dengan aplikasi Ispring dan diserahkan kepada panitia yang sudah dipublished dan yang 

belum dipublished paling lambat diserahkan ke panitia pada tanggal 22 Maret 2021. 

5. Untuk mata pelajaran eksak jumlah soalnya 40 soal yang terdiri dari 35 soal pilihan 

ganda dan 5 soal uraian atau essay untuk mata pelajaran seperti: Matematika, Biologi, 

Kimia, Fisika, dan Ekonomi. Untuk mata pelajaran non eksak jumlah soalnya 50 soal 

terdiri dari 45 soal pilihan ganda 5 soal uraian atau essay dengan melampirkan kartu soal. 

Contoh kartu soal akan kita berikan segera. 

6. Naskah soal disusun secara tim yang terdiri dari soal utama dan soal cadangan. 

7. Persentase materi untuk kelas X 30%, XI 30%, dan kelas 12 40%. 

8. Pengecekan kelengkapan soal yaitu pada tanggal 23 Maret s/d 24 Maret 2021. 

9. Pengarahan tentang ujian dan pembagian kartu ujian akhir sekolah untuk siswa kelas 12 

pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021. 

10. Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah untuk siswa kelas 12 yaitu pada hari senin dari tanggal 

29 Maret s/d 6 April 2021. 

11. Untuk ujian susulan akan dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 April 2021. 

12. Bagi peserta yang ikut ujian susulan harus menyerahkan surat keterangan sakit dari 

dokter. 

13. Diharapkan kepada seluruh peserta ujian untuk bisa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. 

14. Peserta yang tidak mengikuti ujian akhir sekolah (UAS) dinyatakan tidak lulus. 

15. Selama Ujian Akhir Sekolah siswa kelas 10 dan 11 tetap belajar seperti biasa. 

 

Demikianlah yang dapat disampaikan. Apabila ada hal yang tidak jelas akan disampaikan dalam 

rapat nanti. Terima kasih atas segala perhatiannya. 

 


