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1. Tujuan

Validasi soal ujian membantu dosen meningkatkan pengawasan akan

soal ujian yang disusun-nya. Dengan melakukan proses validasi, soal ujian

diharapkan dapat menjadi lebih sahih dipergunakan sebagai salah satu

instrumen untuk menilai kualitas pembelajaran. Proses validasi sekaligus

dipergunakan untuk memastikan kemampuan soal bersangkutan di dalam

membedakan setiap kemampuan peserta didik. Sehingga semakin tinggi

kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, semakin

tinggi pula peluang menjawab benar soal atau mencapai kompetensi yang

ditetapkan. Makin rendah kemampuan peserta didik dalam memahami materi

pembelajaran, makin kecil pula peluang menjawab benar soal untuk mengukur

pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Tanggung Jawab dan wewenang

Penilaian Kelayakan (Validasi) Soal Ujian ini melibatkan beberapa orang

dan unit dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Staf Administrasi Jurusan

Wewenang :  Melakukan verifikasi administrasi

terhadap soal ujian yang diserahkan

oleh dosen penulis soal ujian mata

kuliah tertentu

TanggungJawab :  Menyusun daftar dosen yang telah

menyerahkan/mengumpulkan soal ujian

 Menyerahkan soal ujian yang terkumpul

kepada Ketua Konsentrasi Bidang Studi

 Menyerahkan soal yang telah divalidasi

oleh Ketua Konsentrasi Bidang Studi

kepada Bagian Akademik Fakultas

Ekonomi dan Bisnis untuk penggandaan.
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b. Mahasiswa

Wewenang :  Mendapat soal yang telah

tervalidasi di dalam ruang

ujian

TanggungJawab :  Menjawab soal yang telah

tervalidasi di dalam ruang

ujian

c. Ketua Konsentrasi Bidang Studi

Wewenang :  Menerima soal yang berasal

dari Dosen Penulis Soal Ujian

melalui Staf Administrasi

Jurusan

TanggungJawab :  Memvalidasi soal ujian yang

sesuai dengan GBPP

d. Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Wewenang :  Mendapat soal yang sudah tervalidasi

dari bagian administrasi jurusan

TanggungJawab :  Menggandakan soal yang sudah

tervalidasi

e. Dosen Penulis Soal Ujian

Wewenang :  Membuat soal ujian sesuai dengan

GBPP/Silabi Mata Kuliah yang

diajarkan

TanggungJawab :  Menyerahkan soal ujian kepada Staf

Administrasi Jurusan
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3. Deskripsi kegiatan

1) Dosen Penulis Soal Ujian membuat soal ujian sesuai dengan mata

kuliah yang diampu dan menyerahkan soal ujian kepada Staf

Administrasi Jurusan.

2) Staf Administrasi Jurusan melakukan verifikasi administrasi atas soal

ujian yang telah diserahkan oleh Dosen Penulis Soal Ujian.

3) Staf Administrasi Jurusan menyusun daftar dosen yang telah

menyerahkan/mengumpulkan soal ujian

4) Staf Administrasi Jurusan menyerahkan soal ujian yang terkumpul

kepada Ketua Konsentrasi Bidang Studi

5) Ketua Konsentrasi Bidang Studi menerima soal yang berasal dari

Dosen Penulis Soal Ujian melalui Staf Administrasi Jurusan dan

bertugas untuk melakukan validasi atas soal ujian

6) Staf Administrasi Jurusan menyerahkan soal yang telah divalidasi

Ketua Konsentrasi Bidang Studi kepada Bagian Akademik Fakultas

Ekonomi dan Bisnis untuk proses penggandaan.

7) Mahasiswa menjawab soal ujian yang tervalidasi di ruang ujian yang

didapat dari Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis

4. Bagan Alir Kelayakan (Validasi) Soal Ujian
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Bagan Alir Kelayakan (Validasi) Soal Ujian

Mulai

Dosen membuat soal ujian sesuai
dengan mata kuliah yang diampu dan
menyerahkan soal ujian kepada staf

administrasi jurusan
(max.4 hari sebelum UAS)

Staf Administrasi Jurusan melakukan
verifikasi administrasi atas soal ujian

yang diserahkan (1 hari)

Staf Administrasi Jurusan menyusun
daftar dosen yang telah

menyerahkan soal ujian (1 hari)

Staf Administrasi Jurusan
menyerahkan daftar soal yang

terkumpul kepada Sekretaris Jurusan
(2 hari)

Sekretaris Jurusan melakukan validasi
atas soal ujian (2 hari)

Staf Administrasi Jurusan
menyerahkan soal yang telah di

validasi untuk proses penggandaan
(1 hari)

Mahasiswa mengerjakan soal ujian
yang sudah tervalidasi di dalam
ruang ujian (1 hari sesuai jadwal

UAS)

Selesai
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