
Kode : 1.539GM6010 

Mata Ujian : Administrasi Perkantoran (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 



6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 



labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 



sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 



pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu 

Mengelola pekerjaan 

kantor 

Mengidentifikasi ruang 

lingkup administrasi 

perkantoran 

2     
Mengidentifikasi peran 

pekerjaan kantor 

3     
Mengidentifikasi personil 

kantor 

4     
Mengidentifikasi 

perlengkapan kantor 

5     
Membuat rancangan 

organisasi kantor 

6     
Membuat rancangan 

tataruang kantor 

7     
Menerapkan sistem 

informasi manajemen 

8     
Menerapkan efisiensi dalam 

pekerjaan kantor 

9     

Membuat perancangan 

pengendalian pekerjaan 

kantor 

10   
Mengelola Otomasi 

Perkantoran 

Mengoperasikan microsoft 

word 

11     
Mengoperasikan microsoft 

exel 



12     
Mengoperasikan microsoft 

power point 

13     
Mengoperasikan microsoft 

publiser 

14     
Menggunakan surat 

elektronik/e-mail 

15     Mengelolah blog 

16     Mengelola web 

17     
Mengoperasikan tele 

conference 

18   
Mengelola Komunikasi 

Kantor 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip komunikasi yang 

efektif 

19     
Melakukan komunikasi 

kantor dengan lisan 

20     
Membuat surat-surat dinas 

bahasa Indonesia 

21     

Membuat surat-surat 

niaga/bisnis bahasa 

Indonesia 

22     

Membuat surat-surat 

niaga/bisnis dalam bahasa 

Inggris 

23     Menyusun laporan 

24   Mengelola Arsip 

Menganalisis peraturan 

tentang kearsipan yang 

berlaku 

25     
Mengelola surat masuk dan 

surat keluar 

26     
Menerapkan sistem 

kearsipan 

27     Menilai sistem kearsipan 



28     
Memeliharan dan merawat 

arsip 

29     Mengelola arsip elektronik 

30     Memproses penyusutan arsip 

31   
Mengelola Adm. 

Kepegawaian 

Menganalisis peraturan 

kepegawaian yang berlaku 

32     Melakukan analisis jabatan  

33     
Merencanakan kebutuhan 

pegawai 

34     
Memproses pengadaan 

pegawai 

35     
Memproses penempatan dan 

orientasi pegawai 

36     
Memproses pengembangan 

pegawai 

37     Menilai kinerja pegawai 

38     
Memproses pemindahan 

pegawai 

39     
Memproses pemberian 

sangsi disiplin pegawai 

40     
Memproses pemutusan 

hubungan kerja 

41     
Menyusun laporan 

kepegawaian 

42     
Mengoperasikan aplikasi 

kepegawaian 

43   
Mengelola Adm. 

Keuangan 

Menganalisis peraturan 

keuangan yang berlaku 

44     
Menyusun anggaran 

pendapatan dan belanja 

45     Menggunakan anggaran 



46     
Mendokumentasikan bukti-

bukti penggunaan anggaran 

47     

Membuat laporan 

peranggungjawaban 

penggunaan anggaran 

48     
Mengoperasikan aplikasi 

keuangan 

49   
Mengelola 

Administrasi Sarpras 

Menganalisis peraturan 

tentang sarana dan prasarana 

yang berlaku 

50     

Menyusun rencana 

kebutuhan sarana dan 

prasarana 

51     
Memproses pengadaan 

sarana dan prasarana 

52     
Melakukan inventarisasi 

sarana dan prasarana 

53     
Mendistribusikan sarana dan 

prasarana 

54     

Melakukan pemeliharaan 

dan perawatan sarana dan 

prasarana 

55     
Memproses penghapusan 

sarana dan prasarana 

56     

Menyusun laporan 

penggunaan sarana dan 

prasarana 

57     
Mengoperasikan aplikasi 

sarana dan prasarana 

58   
Mengelola Adm. 

Humas dan Protokol 

Menganalisis tatacara 

pranata humas 

59     Membuat profil organisasi 

60     
Melakukan layanan 

informasi kepada masyarakat  



61     Mengelola pertemuan  

62     Mengelola perjalanan dinas 

63     
Memelihara kerjasama 

dengan masyarakat  

64     Mempromosikan organisasi 

65     
Memproses kerjama dengan 

masyarakat 

66     
Menentukan penggunaan 

media humas 

67     
Menyusun laporan kegiatan 

humas 

68   

Melakukan Penelitian 

Ilmiah di Bidang Adm. 

Perkantantoran 

Menyusun Proposal 

69     Melakukan Penelitian 

70     Membuat Laporan Penelitian 

Kode : 1.610GM4020 

Mata Ujian : Agribisnis Aneka Ternak (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  



4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 



13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik.  

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan 

implikasinya. 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kr 

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

18 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 



19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

25   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 



pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

26     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari. 

28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari. 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 



prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menganalisis silabus mata 

pelajaran yang akan dibuat 

rancangan pembelajarannya 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

37     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

39     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

40     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 



41     Menyusun RPP 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

44     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

47     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

48   
Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 



pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan 

dicapai,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 



55     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

56     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran. 

57   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui 

potensinya.  

58     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yangdapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

59     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yangdapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

60 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

61     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

62     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

63     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  



64   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

Menerapkan komunilasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

65     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

67     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran 

68 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



72   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

74   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar  

75     

Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

77     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

78   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

79     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

80   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

81     
Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 



belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

82     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

83   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

84     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

85     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

86   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  

87     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

88     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

89 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik 

90     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

91     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

92   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. 



93     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar. 

94     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

95   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

96     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

97   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 

98     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

99 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

100     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 



101   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

102     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

103     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

104   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

105     Menyususn proposal PTK 

106     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  

107     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran Agribisnis 

Aneka Ternak  

Mengembangkan 

Potensi Peternakan 

Aneka Ternak 

Menganalisis potensi aneka 

ternak 

2     
Menganalisis kontribusi 

aneka ternak 

3     
Mengembangkan prospek 

bisnis aneka ternak 



4   

Mengelola 

Tingkahlaku Aneka 

Ternak  

Menerapkan teori tingkah 

laku pada budidaya Aneka 

Ternak 

5     

Mengelola tingkah laku 

reproduksi pada budidaya 

aneka ternak  

6     

Menerapkan tingkahlaku 

makan aneka ternak pada 

budidaya 

7     

Menerapkan tingkahlaku 

sosial pada budidaya aneka 

ternak 

8   

Menerapkan 

Penanganan Aneka 

Ternak 

Memilih peralatan 

penanganan ternak 

9     
Melakukan penanganan 

ternak 

10   

Menerapakan Anatomi 

dan fisiologi pada 

Aneka Ternak 

Menerapakan teori anatomi 

dan fisiologi dalam budidaya 

aneka ternak 

11     

Menerapakan anatomi dan 

fisiologi pada kegiatan 

kesehatan ternak 

12     

Menerapakan anatomi dan 

fisiologi pada kegiatan 

kesehatan ternak 

13     

Menerapakan anatomi dan 

fisiologi dalam kegiatan 

respirasi ternak 

14     

Menerapakan anatomi dan 

fisiologi dalam kegiatan 

seleksi aneka ternak 

15   

Menerapkan K3LH 

dalam Budidaya Aneka 

Ternak 

Menerapakan teori K3 dalam 

kegiatan budidaya aneka 

ternak 



16     
Melaksanakan Prosedur K3 

dalam budidaya aneka ternak 

17     

Menerapkan Lingkungan 

Hidup dalam kegiatan 

budidaya aneka ternak 

18     

Melakukan Pertolongan 

pertama pada kecelakaan 

dalam kegiatan budidaya 

aneka ternak 

19     
Menerapkan SMK3 dalam 

budidaya aneka ternak 

20   

Menerapakan 

Teknologi Reproduksi 

Aneka Ternak 

Menerapkan teori teknologi 

reproduksi dalam budidaya 

aneka ternak 

21     
Melakukan perkawinan 

aneka ternak secara alami 

22     
Melakukan perkawinan 

aneka ternak secara buatan 

23     Mendeteksi Kebuntingan 

24     Menentukan Kelahiran 

25     

Menerapkan teori 

pemuliabiakan pada aneka 

ternak 

26     
Melakukan seleksi aneka 

ternak 

27   

Mengelola 

Perkandangan Aneka 

Ternak 

Memilih Jenis-Jenis 

Peralatan Farm 

28     
Mengoperasikan Peralatan 

Farm 

29     Merawat Peralatan Farm 

30     
Menentukan Lokasi 

Kandang 



31     
Menentukan Tata Letak 

Kandang 

32     
Menentukan Konstruksi 

Kandang 

33     
Menentukan jenis-jenis 

kandang 

34   
Mengelola Pembibitan 

Aneka Ternak 

Menerapkan teori 

pembibitan pada aneka 

ternak  

35     
Menentukan jenis bibit 

aneka ternak  

36     
Melakukan seleksi bibit 

aneka ternak  

37   

Mengelola 

Pemeliharaan Aneka 

Ternak 

Menerapkankan teori 

kandang dan peralatan aneka 

ternak 

38     

Melaksanakan persiapan 

kandang dan peralatan aneka 

ternak  

39     
Melakukan pemilihan bibit 

aneka ternak  

40     
Melakukan penanganan 

kesehatan aneka ternak  

41     
Melakukan pemberian pakan 

dan air minum aneka ternak 

42     
Melakukan pemanenan 

aneka ternak  

43     
Melakukan rekording/ 

pencatat 

44   
Mengelola Pemberian 

Pakan Aneka Ternak 

Menerapkan teori tentang 

pemberian pakan aneka 

ternak  

45     
Menentukan jenis Pakan 

aneka ternak 



46     
Menghitung Kebutuhan 

Pakan aneka ternak 

47     
Melakukan Pemberian 

Pakan aneka ternak 

48     
Mengevaluasi Pemberian 

Pakan aneka ternak 

49   
Mengelola Pembuatan 

Pakan 

Menerapkan teori 

Pembuatan Pakan 

50     
Mengenal bahan-bahan 

pakan 

51     
Melakukan Pemilihan Bahan 

pakan 

52     Menyusun Formulasi Pakan 

53     
Melakukan Pembuatan 

pakan 

54     
Melakukan Pengemasan 

Pakan 

55     
Melakukan Penyimpanan/ 

penggudangan Pakan 

56   
Mengelola Produksi 

Hijauan Pakan Ternak 

Menerapkan teori produksi 

HMT 

57     Memilih lokasi lahan 

58     
Melakukan pengolahan 

lahan 

59     

Memilih bibit tanaman 

hijauan pakan ternak 

ruminansia 

60     
Melakukan pengolahan 

lahan 

61     Memilih bibit HMT 

62     
Melakukan penanaman 

HMT 



63     
Melakukan pemeliharaan 

HMT 

64     
Melakukan pemanenan 

HMT 

65     
Menerapkan teori 

pengawetan HMT 

66     
Melakukan pengawetan 

HMT 

67   Mengelola Penetasan Menerapkan teori penetasan 

68     Menyiapkan mesin tetas 

69     Memilih Telur tetas 

70     
Melaksanakan proses 

penetasan 

71     
Melakukan penanganan hasil 

penetasan 

72     
Melakukan Evaluasi hasil 

penetasan 

73   
Mengelola Kesehatan 

Ternak 

Menerapkan teori kesehatan 

ternak pada budidaya aneka 

ternak  

74     

Melakukan pencegahan 

penyakit pada budidaya 

aneka ternak 

75     
Melakukan diagnosa 

penyakit 

76     
Melakukan pengobatan 

ternak sakit 

77     
Merencanakan program 

kesehatan ternak 

78     
Melaksanakan program 

kesehatan  

79     
Mengevaluasi program 

kesehatan 



80   
Mengembangkan 

Evaluasi hasil Produksi 

Menerapkan teori evaluasi 

hasil produksi 

81     
Melakukan evaluasi hasil 

teknis 

82     
Melakukan evaluasi Hasil 

Finansial 

83     
Melakukan Pelaporan Hasil 

Evaluasi Produksi 

84   
Mengelola Hasil Aneka 

Ternak 

Menerapakan teori 

pemotong ternak 

85     Melakukan pemotong ternak 

86     
Mengontrol proses 

pemotongan ternak 

87     
Menghitung hasil 

pemotongan 

88     
Melakukan pemeriksaan 

post mortem 

89     
Melakukan penanganan hasil 

ternak 

90     
Melakukan pengawetan hasil 

ternak 

91     
Melakukan pengemasan 

hasil ternak ruminansia 

92   
Mengelola Limbah 

Aneka Ternak 

Menerapkan teori limbah 

ternak 

93     
Menganalisis dampak 

limbah ternak 

94     
Melakukan pengolahan 

limbah ternak 

95   
Merencanakan kegiatan 

usaha Aneka Ternak 

Menghitung kebutuhan 

sarana dan prasarana 

96     
Menghitung kebutuhan 

tenaga kerja 



97     
Menghitung kebutuhan 

Biaya 

98     Merencanakan pemasaran 

99     Menyusun jadual kegiatan 

100   
Mengelola Kegiatan 

usaha Aneka Ternak 

Mencatat penggunaan 

sumberdaya usaha aneka 

ternak 

101     

Menghitung penggunaan 

sumberdaya usaha aneka 

ternak 

102     
Mengelola pemasaran hasil 

usaha anekaa ternak 

103     

Menganalisis penggunaan 

pengelolaan sumberdaya 

aneka ternak 

104     

Menyusun laporan 

pengelolaan sumberdaya 

usaha aneka ternak 

105   
Mengevaluasi kegiatan 

Usaha Aneka Ternak 

Mengevaluasi penggunaan 

suberdaya pada usaha aneka 

ternak 

106     
Mengevaluasi tingkat 

efektivitas usaha ternak 

107     
Mengevaluassi aspek 

finansial usaha aneka ternak 

108     
Mengembangkan usaha 

agribisnis aneka ternak 

Kode : 1.684GM4010 

Mata Ujian : 
Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman 

(Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 



dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik 

terhadap penguasaan 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik 

terhadap pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 

13 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik 

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampuh dengan 

memperhatikan 

implikasinya 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, 

teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik secara k 



17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, 

teori belajar dan prinsi 

18 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

19     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

20 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  
 

21   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

22     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 



23   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

24     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap 

25 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

 

26   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 
 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

 

28 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

 

29   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

 

30 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang 

akan dipelajari peserta didik 



31     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

32     

Mengembangkan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan (6)  

33     Menyusun RPP 

34   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

35     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

36   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

37 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

 

38 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 



kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

39 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

40 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

 

41 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

 

42 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

43 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

 

44 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



45 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

 

46   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

47     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

48 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

 

49   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

 

50   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

51 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  

52     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

53   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar. 

54     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 



55 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan  

 

56   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

 

57 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, 

strategi, model, metode, 

sarana dan prasarana, serta 

waktu) 

58     

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

59 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

 

60   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

61     Menyusun proposal PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menerapkan K3 dalam 

kegiatan agribisnis 

tanaman pangan dan 

hortikultura. 

Menjelaskan konsep dan peraturan 

K3 dalam kegiatan agribisnis 

perbenihan dan kultur jringan 

tanaman 



2     

Menjelaskan prosedur K3 dalam 

kegiatan agribisnis perbenihan dan 

kultur jaringan tanaman 

3     

Menerapkan K3 dalam kegiatan 

agribisnis perbenihan dan kultur 

jaringan tanaman 

4     
Menerapkan prosedur keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3)  

5     

Menerapkan pertolongan pertama 

pada kecelakaan sesuai dengan 

jenis kecelakaan 

6   
Menerapkan pelestarian 

lingkungan. 
Menerapkan green school  

7     

Mengolah limbah agribisnis 

perbenihan dan kultur jaringan 

tanaman  

8   Membiakan tanaman 
Membiakan tanaman menggunakan 

metoda vegetatif 

9     
Memelihara bibit hasil pembiakan 

secara vegetatif 

10     

Menyerbukan bunga untuk 

menghasilkan biji sebagai alat 

pembiakan generatif 

11     
Membiakan tanaman menggunakan 

metoda geneatif. 

12   

Menggunakan alat dan 

mesin agribisnis 

perbenihan dan kultur 

jaringan tanaman 

Mengidentifikasi jenis, bagian, dan 

fungsi alat agribisnis perbenihan 

dan kultur jaringan tanaman 

13     
Menjelaskan prinsip kerja alat dan 

mesin pertanian  

14     

Mengoperasikan alat dan mesin 

agribisnis perbenihan dan kultur 

jaringan tanaman 



15     

Merawat alat dan mesin agribisnis 

perbenihan dan kultur jaringan 

tanaman 

16   
Menerapkan teknik 

produksi tanaman 

memperiapkan lahan penanaman 

pada kegiatan produksi tanaman 

17     
Membibitkan tanaman pada 

kegiatan produksi tanaman 

18     
Menanam benih/ bibit tanaman 

pada kegiatan produksi tanaman  

19     
Mengairi tanaman pada kegiatan 

produksi tanaman 

20     
Memupuk tanaman pada kegiatan 

produksi tanaman 

21     

Mengendalikan organisme 

pengganggu tanaman pada kegiatan 

produksi tanaman 

22     
Memberi perlakuan khusus pada 

kegiatan produksi tanaman 

23     

Memanen dan menangani hasil 

panen pada kegiatan produksi 

tanaman 

24   
Memproduksi benih 

tanaman. 

Mempersiapkan lahan penanaman 

pada kegiatan produksi benih 

tanaman 

25     
Membibitkan tanaman pada 

kegiatan produksi benih tanaman 

26     
Menanam benih/ bibit pada 

kegiatan produksi tanaman 

27     
Mengairi tanaman pada kegiatan 

produksi benih  

28     
Memupuk tanaman pada kegiatan 

produksi benih tanaman 

29     

Memelihara kemurnian genetis 

benih (isolasi dan roguing) pada 

kegiatan produksi benih tanaman 



30     

Menyerbukkan tanaman secara 

buatan pada kegiatan produksi 

benih tanaman 

31     

Mengendalikan organisme 

pengganggu tanaman pada kegiatan 

produksi benih tanaman 

32     

Memberi perlakuan khusus pada 

tanaman pada kegiatan produksi 

benih tanaman 

33     

Memanen dan menangani hasil 

panen pada kegiatan produksi benih 

tanaman 

34     
Mensertifikasi benih pada kegiatan 

produksi benih tanaman 

35   

Mengolah, 

mengeringkan dan 

menyimpan benih 

Mempersiapkan sarana dan 

prasarana pengolahan benih 

36     

Mengolah/mengekstrak benih 

berdasarkan metode yang sesuai 

dengan karakteristik baha benih 

37     
Membersihkan, memilah dan 

mengeringkan benih tanaman 

38     

Mengemas benih tanaman sesuai 

dengan jenis dan karakteristik 

benih tanaman, alat pengemas dan 

bahan pengemasnya 

39     

Menyimpan benih tanaman 

berdasarkan karakteristik dan umur 

benih 

40   
Menguji mutu benih 

tanaman. 

Mengambil contoh beih tanaman 

dari lot benih tanaman 

41     
Menganalisis kemurnian fisik benih 

tanaman 

42     
Menetapkan kadar air benih 

tanaman 



43     
Menguji daya berkecambah benih 

tanaman 

44     
Mengadministra sikan kegiatan 

pengujian mutu benih tanaman 

45     Menetapkan berat 1000 butir benih 

46     Menguji Kesehatan Benih 

47   

Mengkulturkan jaringan 

tanaman pangan dan 

hortikultura 

Mempersiapkan alat dan bahan 

pada kegiatan kultur jaringan 

tanaman pangan dan hortikultura 

48     

Mengambil bahan tanam dari benih 

sumber pada kegiatan kultur 

jaringan tanaman pangan dan 

hortiukultura 

49     

Mempersiapkan media kultur 

jaringan tanaman pangan dan 

hortikultura 

50     

Menanam/menginokulasi eksplan 

pada kegiatan kultur jaringan 

tanaman pangan dan hortikultura 

51     

Mensubkultur planlet pada kegiatan 

kulltur jaringan tanaman pangan 

dan hortikultura 

52     

Memelihara kultur pada kegiatan 

kultur jaringan tanaman pangan dan 

hortikultura 

53     

Mengaklimatisasi planlet pada 

kegiatan kultur jaringan tanaman 

pangan dan hortikultura 

54   
Mengkulturkan jaringan 

tanaman perkebunan 

Mempersiapkan alat dan bahan 

pada kegiatan kultur jaringan 

tanaman perkebunan  

55     

Mengambil bahan tanam dari benih 

sumber pada kegiatan kultur 

jaringan tanaman perkebunan 

56     
Mempersiapkan media kultur 

jaringan tanaman perkebunan 



57     

Menanam/menginokulasi eksplan 

pada kegiatan kultur jaringan 

tanaman perkebunan 

58     

Mensubkultur planlet pada kegiatan 

kulltur jaringan tanaman 

perkebunan 

59     

Memelihara kultur pada kegiatan 

kultur jaringan tanaman 

perkebunan 

60     

Mengaklimatisasi planlet pada 

kegiatan kultur jaringan tanaman 

perkebunan 

61   

Memasarkan hasil 

produksi agriisnis 

perbenihan dan kultur  

Menelaah aspek pasar produk 

agribisnis perbenihan dan kultur 

jaringan tanaman 

62     

Menerapkan konsep pemasaran 

produk agribisnis perbenihan dan 

kultur jaringan tanaman 

63     

Menerapkan strategi pemasaran 

produk agribisnis perbenihan dan 

kultur jaringan tanaman  

64   

Mengelola kegiatan 

usaha agribisnis 

perbenihan dan kultur 

jaringan tanaman 

Merencanakan kegiatan usaha 

agribisnis perbenihan dan kultur 

jaringan tanaman 

65     

Melaksanakan tata kelola kegiatan 

usaha agribisnis perbenihan dan 

kultur jaringan tanaman sayuran/ 

buah semusim 

66     

Mengevaluasi kegiatan usaha 

agribisnis perbenihan dan kultur 

jaringan tanaman 

67   
Mengembangkan teknik 

produksi benih tanaman 

Memodifikasi sarana dan prasarana 

laboratorium teknologi benih 

68     
Mendisain laboratorium teknologi 

benih berdasarkan kebutuhan 



69     

Menciptakan jenis/varietas tanama 

baru dari hasil kegiatan produksi 

benih 

70   
Mengembangkan teknik 

kultur jaringan tanaman 

Memodifikasi sarana dan prasarana 

laboratorium kultur jaringan 

tanaman 

71     
Mendisain laboratorium kultur 

jaringan tanaman 

72     

Menciptakan jenis/varietas tanama 

baru dari hasil kegiatan kultur 

jaringan tanaman 

Kode : 1.553GM4010 

Mata Ujian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

5 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran ilmiah/ 

saintifik, strategi, model 

pembelajaran 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

6     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran ilmiah/saintifik, 

strategi, model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, problim 

based learning, Project based 

learning), metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prins 

7 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tugas 

pembelajaran yang diampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi peserta 

didik (gaya belajar), karakter 

guru, ketersediaan sarana dan 

waktu 

8   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap 

9     

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap 



10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik  

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

11     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

12     

Mengembangkan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

13     Menyusun RPP 

14   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

15     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

16   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

17 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 



18 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki  

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik  

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

20 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran yang diampu 

21   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

22     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

23   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

24 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran  

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar  

Mengukur tingkat pencapaian 

ketuntasan belajar peserta 

didik  

25     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 



26   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan  

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang 

belum tuntas belajar 

27     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

28   

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

30     Menyusun proposal PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menerapkan K3 dalam 

kegiatan agribisnis 

tanaman pangan dan 

hortikultura. 

Menjelaskan konsep dan peraturan 

K3 dalam kegiatan agribisnis 

tanaman pangan dan hortikultura 

2     

Menjelaskan prosedur K3 dalam 

kegiatan agribisnis tanaman pangan 

dan hortikultura 

3   
Menerapkan 

pelestarian lingkungan. 

Mengolah limbah agribisnis 

tanaman pangan dan hortikultura 

4   

Mengkondisikan 

persyaratan tumbuh 

tanaman.  

Menjelaskan jenis dan kebutuhan 

persyaratan tumbuh tanaman pangan 

dan hortikultura. 

5     
Mengkondisikan kebutuhan cahaya, 

suhu, kelembaban, dan curah hujan 



bagi tanaman pangan dan 

hortikultura di lahan terbuka dan di 

greenhouse/ shadinghouse. 

6     

Mengkondisikan sifat fisik, kimia, 

dan biologi tanah pada tanaman 

pangan dan hortikultura. 

7   

Membibitkan tanaman 

pangan dan 

hortikultura secara 

vegetatif. 

Membibitkan tanaman hortikultura 

melalui teknik setek 

8     
Membibitkan tanaman hortikultura 

melalui teknik cangkok 

9     
Membibitkan tanaman hortikultura 

melalui teknik penyambungan 

10     
Membibitkan tanaman hortikultura 

melalui teknik okulasi 

11   

Membibitkan tanaman 

pangan dan 

hortikultura secara 

generatif. 

Menjelaskan konsep pembibitan 

tanaman secara generatif 

12     
Mengecambahkan benih tanaman 

pangan dan hortikultura 

13     
Menyemai benih tanaman pangan 

dan hortikultura 

14     
Mematahkan dormansi benih 

tanaman pangan dan hortikultura 

15   

Membibitkan tanaman 

pangan dan 

hortikultura secara 

kultur jaringan. 

Menganalisis konsep dasar 

pembiakan tanaman secara kultur 

jaringan 

16     
Membuat media tanam secara kultur 

jaringan 

17     Melakukan inokulasi eksplan 

18     
Menumbuhkan eksplan yang telah 

ditanam di ruang pertumbuhan 



19     Mengaklimatisasikan planlet 

20   
Menggunakan alat dan 

mesin pertanian. 

Mengidentifikasi jenis, bagian, dan 

fungsi alat dan mesin pengolahan 

lahan, pemeliharaan tanaman, panen 

dan pasca panen 

21     

Mengoperasikan, alat dan mesin 

pengolahan lahan, pemeliharaan 

tanaman, panen dan pasca panen  

22     

Merawat alat dan mesin pengolahan 

lahan, pemeliharaan tanaman, panen 

dan pasca panen 

23   

Menyiapkan lahan/ 

media tanam bagi 

tanaman pangan dan 

hortikultura. 

Menyiapkan lahan/ media tanam 

bagi tanaman pangan 

24     

Menyiapkan lahan/ media tanam 

bagi tanaman sayuran/ buah 

semusim 

25     
Menyiapkan lahan/ media tanam 

bagi tanaman hias 

26     
Menyiapkan lahan/ media tanam 

bagi tanaman buah tahunan 

27   

Menanam tanaman 

pangan dan 

hortikultura 

Menanam tanaman pangan. 

28     
Menanam tanaman sayuran/ buah 

semusim. 

29     Menanam tanaman hias. 

30     Menanam tanaman buah tahunan 

31   

Mengairi tanaman 

pangan dan 

hortikultura 

Mengairi tanaman pangan.  

32     
Mengairi tanaman sayuran/ buah 

semusim. 

33     Mengairi tanaman hias 



34     Mengairi tanaman buah tahunan 

35   

Memupuk tanaman 

pangan dan 

hortikultura 

Memupuk tanaman pangan 

36     
Memupuk tanaman sayuran/ buah 

tahunan 

37     Memupuk tanaman hias.  

38     Memupuk tanaman buah tahunan. 

39   

Mengendalikan gulma 

tanaman pangan dan 

hortikultura. 

Mengendalikan gulma tanaman 

pangan 

40     
Mengendalikan gulma tanaman 

sayuran/ buah semusim 

41     Mengendalikan gulma tanaman hias 

42     
Mengendalikan gulma tanaman buah 

tahunan 

43   

Mengendalikan hama 

tanaman pangan dan 

hortikultura 

Mengendalikan hama tanaman 

pangan 

44     
Mengendalikan hama tanaman 

sayuran/ buah semusim 

45     Mengendalikan hama tanaman hias 

46     
Mengendalikan hama tanaman buah 

tahunan. 

47   

Mengendalikan 

penyakit tanaman 

pangan dan 

hortikultura 

Mengendalikan penyakit tanaman 

pangan 

48     
Mengendalikan penyakit tanaman 

sayuran/ buah semusim 

49     
Mengendalikan penyakit tanaman 

hias 



50     
Mengendalikan penyakit tanaman 

buah tahunan.  

51   

Menerapkan teknik 

perlakuan khusus 

tanaman pangan dan 

hortikultura. 

Menerapkan teknik perlakuan 

khusus tanaman pangan 

52     

Menerapkan teknik perlakuan 

khusus tanaman sayuran/ buah 

semusim. 

53     
Menerapkan teknik perlakuan 

khusus tanaman hias. 

54     
Menerapkan teknik perlakuan 

khusus tanaman buah tahunan. 

55   

Memanen tanaman 

pangan dan 

hortikultura 

Memanen tanaman pangan 

56     
Memanen tanaman sayuran/ buah 

semusim 

57     Memanen tanaman hias. 

58     Memanen tanaman buah tahunan 

59   

Menangani pasca 

panen hasil tanaman 

pangan dan 

hortikultura 

Menangani pasca panen hasil 

tanaman pangan 

60     
Menangani pasca panen hasil 

tanaman sayuran/ buah semusim. 

61     
Menangani pasca panen hasil 

tanaman hias 

62     
Menangani pasca panen hasil 

tanaman buah tahunan 

63   

Mengelola lahan 

tanaman pangan dan 

hortikultura 

Mengelola lahan tanaman pangan 

dan hortikultura. 

64     
Memelihara kesuburan lahan 

tanaman pangan dan hortikultura. 



65   

Mengelola 

mikroorganisme 

bermanfaat dalam 

agribisnis tanaman 

Membuat pupuk hayati. 

66   

Merencanakan 

kegiatan agribisnis 

tanaman pangan dan 

hortikultura 

Menentukan kebutuhan sarana 

prasarana, kebutuhan tenaga kerja, 

kebutuhan biaya, kebutuhan, dan 

jadwal kegiatan. 

67     
Membuat proposal/ perencanaan 

usaha. 

68   

Mengelola kegiatan 

agribisnis tanaman 

pangan dan 

hortikultura 

Mengatur pekerjaan, tenaga kerja, 

penggunaan sarana prasarana dan 

biaya, dan pemasaran hasil pada 

agribisnis tanaman pangan dan 

hortikultura. 

69     Menyusun laporan kegiatan. 

70   
Menyusun laporan 

kegiatan. 

Mengukur ketepatan volume 

produksi laba rugi. 

Kode : 1.558GM4010 

Mata Ujian : Agribisnis Tanaman Perkebunan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  



4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 



13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik.  

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan 

implikasinya. 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kr 

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

18 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 



19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

25   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 



pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

26     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari. 

28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari. 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur. 

31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 



prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

36     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

37     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

38     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

39     Menyusun RPP 

40   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 



41     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

44     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

47     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 



48   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

54     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 



55 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

 

56 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

57     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

58     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran 

59   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui 

potensinya.  

60     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

61     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 



62 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

63     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

64     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

65     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

66 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

 

67 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

68     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

72     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar  

74     

Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

75     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

77   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

78     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

79   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  



menggunakan berbagai 

instrumen 

80     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

81     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

82   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

83     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

84     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

85   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  

86     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

87 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  

88     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

89     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

90   
Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. 



merancang program remedial 

dan pengayaan 

91     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar. 

92     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

93   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

94     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

95   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 

96     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

97 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

98     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 



model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

99   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

100     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

101     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

102   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

103     Menyususn proposal PTK 

104     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  

105     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Mengaplikasikan 

keselamatan, kesehatan 

kerja dalam kegiatan 

agribisnis tanaman 

perkebunan. 

Menerapkan peraturan 

perundangan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

2     
Menganalisis permasalahan 

keselamatan dan kesehatan kerja 



(K3) sesuai dengan bidang 

pekerjaan.  

3     

Menggunakan peralatan 

keselamatan dan kesehatan kerja 

sesuai dengan bidang pekerjaan. 

4     

Menerapkan prosedur 

keselamatan dan kesehatan kerja 

(k3)  

5     

Menanggulangi pertolongan 

pertama pada kecelakaan sesuai 

dengan jenis kecelakaan. 

6   

Menganalisis penentuan 

komoditas tanaman 

perkebunan yang akan 

diusahakan.  

Menganalisis potensi unggulan 

daerah komoditas tanaman 

(perkebunan tahunan, semusim 

dan herbal/atsiri) berdasarkan 

data dan kondisi daerah. 

7     

Menentukan kesesuaian 

persyaratan teknis sesuai 

komoditas yang akan 

diusahakan. 

8     

Menganalisis kelayakan 

ekonomis sesuai kebutuhan 

pasar. 

9     

Menganalisis kelayakan sosial/ 

hukum sesuai budaya 

masyarakat. 

10     

Menentukan tanaman yang akan 

diusahakan berdasarkan hasil 

studi kelayakan. 

11   
Menyiapan alat dan mesin 

pertanian. 

Mengidentifikasi jenis, bagian 

dan fungsi alat dan mesin 

pengolahan lahan, pemeliharaan, 

panen dan pascapanen 

12     

Mengoperasikan alat dan mesin 

pengolahan lahan, pemeliharaan, 

panen dan pascapanen 



13     

Merawat alat dan mesin 

pengolahan lahan, pemeliharaan, 

panen dan pascapanen 

14   

Menyiapkan lahan 

produksi tanaman 

perkebunan  

Merencanakan sistem 

pengolahan tanah. 

15     

Menentukan peralatan 

pengolahan tanah sesuai 

spesifikasi. 

16     

Menelaah faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan 

pengolahan tanah berdasarkan 

daya dukung yang ada. 

17     

Menyiapkan lahan tanaman 

(perkebunan tahunan, semusim 

dan herbal/atsiri) 

18   
Mengelola pembibitan 

tanaman perkebunan  

Merencanakan pembibitan 

tanaman (Perkebunan tahunan, 

semusim dan herbal/atsiri) sesuai 

persyaratan teknis. 

19     

Menyiapkan sarana dan 

prasarana pembibitan 

berdasarkan kebutuhan 

komoditas (Perkebunan tahunan, 

semusim dan herbal/atsiri) 

20     

Menyiapkan pembibitan tanaman 

(Perkebunan tahunan, semusim 

dan herbal/atsiri) secara generatif 

dan vegetatif. 

21     
Mengevaluasi hasil pembibitan 

berdasarkan keberhasilannya. 

22   

Mengelola penanaman 

tanaman perkebunan dan 

tanaman penutup tanah. 

Merencanakan penanaman 

tanaman (perkebunan tahunan, 

semusim dan atsiri) dan tanaman 

penutup tanah sesuai persyaratan 

teknis. 

23     
Menyiapkan bibit tanaman 

(Perkebunan tahunan, semusim 



dan herbal/atsiri) sesuai 

persyaratan teknis. 

24     

Menentukan populasi tanaman 

(Perkebunan tahunan, semusim 

dan herbal/atsiri) sesuai pola 

tanam yang direncanakan. 

25     

Mengelola distribusi bibit/benih 

sesuai kebutuhan tanam 

(Perkebunan tahunan, semusim 

dan herbal/atsiri). 

26   
Mengelola pengairan 

tanaman perkebunan. *) 

Merencanakan pengairan pada 

perkebunan semusim dan 

herbal/atsiri. 

27     

Menganalisis kebutuhan air bagi 

tanaman berdasarkan komoditas 

tanaman perkebunan semusim 

dan herbal/atsiri 

28     
Menentukan metode pemberian 

air berdasarkan system irigasi. 

29     Mengairi tanaman perkebunan.  

30     

Mengevaluasi pengelolaan 

pengairan berdasarkan 

keberhasilannya. 

31   

Mengelola pengendalian 

gulma tanaman 

perkebunan.  

Merencanakan pengendalian 

gulma sesuai ambang ekonomi. 

32     
Menelaah macam-macam gulma 

sesuai karakteristik. 

33     

Menentukan peralatan 

pengendalian gulma sesuai 

spesifikasi. 

34     
Menentukan bahan pengendalian 

gulma sesuai karakteristik. 

35     

Menentukan metode 

pengendalian gulma sesuai jenis 

dan kondisi gulma. 



36     

Mengelola pengendalian gulma 

Mengevaluasi hasil pengendalian 

gulma berdasarkan 

keberhasilannya 

37   

Mengelola kesuburan 

tanah tanaman 

perkebunan.  

Merencanakan pelaksanaan 

kesuburan tanah. 

38     

Menganalisis unsur hara dalam 

tanah dan daun berdasarkan 

kandungan unsur hara. 

39     
Memelihara kesuburan tanah dan 

konservasi tanah.  

40     
Mengevaluasi hasil pengelolaan 

kesuburan tanah. 

41   

Mengelola pengendalian 

hama tanaman 

perkebunan.  

Merencanakan pengendalian 

hama sesuai ambang ekonomi. 

42     
Menentukan jenis hama 

berdasarkan karakteristik. 

43     
Menganalisis kerusakan tanaman 

akibat gangguan hama. 

44     

Menentukan metode 

pengendalian hama berdasarkan 

kerusakan tanaman. 

45     

Mengelola pengendalian hama 

tanaman (Perkebunan tahunan, 

semusim dan herbal/atsiri) 

46     

Mengevaluasi hasil pengendalian 

hama berdasarkan 

keberhasilannya 

47   

Mengelola pengendalian 

tanaman perkebunan 

akibat serangan penyebab 

penyakit.  

Merencanakan pengendalian 

penyebab penyakit sesuai 

ambang ekonomi. 



48     

Menentukan jenis penyebab 

penyakit berdasarkan 

spesifikasinya. 

49     

Menganalisis kerusakan tanaman 

akibat gangguan penyebab 

penyakit.  

50     

Menentukan metode 

pengendalian penyebab penyakit 

berdasarkan kerusakan tanaman 

(Perkebunan tahunan, semusim 

dan herbal/atsiri). 

51     

Mengelola pengendalian 

penyebab penyakit tanaman 

(Perkebunan tahunan, semusim 

dan herbal/atsiri). 

52     

Mengevaluasi hasil pengendalian 

penyebab penyakit berdasarkan 

keberhasilannya. 

53   
Mengelola penyerbukan 

tanaman perkebunan. **) 

Merencanakan penyerbukan 

buatan sesuai jenis tanaman. 

54     
Mengembangkan penyerbukan 

buatan. 

55     
Mengevaluasi hasil penyerbukan 

berdasarkan keberhasilannya. 

56   
Mengelola pemangkasan 

tanaman perkebunan. **) 

Merencanakan pemangkasan 

sesuai kebutuhan. 

57     

Menganalisis bagian tanaman 

yang akan dipangkas berdasarkan 

pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

58     

Menentukan bahan dan peralatan 

pemangkasan berdasarkan tujuan 

pemangkasan. 

59     

Mengelola pemangkasan 

tanaman (Perkebunan tahunan, 

semusim dan herbal/atsiri) 



60     

Mengevaluasi hasil 

pemanangkasan berdasarkan 

kebutuhannya. 

61   
Mengelola sensus 

tanaman perkebunan. **) 

Merencanakan sensus tanaman 

berdasarkan kebutuhan. 

62     

Menentukan tanaman yang 

produktif dan kondisi tanaman 

berdasarkan pengamatan. 

63     
Melakukan sensus tanaman 

perkebunan tahunan. 

64     
Mengevaluasi hasil sensus dan 

recording 

65   
Mengelola pemanenan 

tanaman perkebunan.  

Merencanakan pemanenan sesuai 

kondisi tanaman (Perkebunan 

tahunan, semusim dan 

herbal/atsiri). 

66     

Menganalisis tanaman 

(Perkebunan tahunan, semusim 

dan herbal/atsiri) siap panen 

berdasarkan kriteria panen. 

67     

Mengelola panen tanaman 

(Perkebunan tahunan, semusim 

dan herbal/atsiri) 

68     
Mengevaluasi hasil panen sesuai 

komoditas 

69   
Mengelola pasca panen 

tanaman perkebunan.  

Merencanakan pasca panen 

sesuai kebutuhan. 

70     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil panen 

berdasarkan komoditas. 

71     

Mengelola pasca panen tanaman 

(Perkebunan tahunan, semusim 

dan herbal/atsiri) 

72     
Mengevaluasi kegiatan pasca 

panen berdasarkan komoditas. 



73   

Mengelola pekerjaan 

kegiatan agribisnis 

tanaman perkebunan.  

Merencanakan kebutuhan 

pekerjaan kebun berdasarkan 

jenjang. 

74     

Merencanakan sumber daya 

manusia (SDM) berdasarkan 

kualifikasi. 

75     
Menentukan jadwal kegiatan 

berdasarkan kebutuhan. 

76     

Menghitung kebutuhan sarana 

prasarana dan tenaga kerja 

berdasarkan kebutuhan. 

77     
Mengembangkan pengawasan 

pekerjaan. 

78     
Menentukan upah pekerja 

berdasarkan beban kerja. 

79     
Mengevaluasi hasil pelaksanaan 

kerja berdasarkan capaian hasil. 

80   

Mengelola pemasaran 

hasil tanaman 

perkebunan. 

Merencanakan kebutuhan pasar. 

81     Memasarkan hasil. 

82     Mengevaluasi hasil pemasaran. 

83   

Mengembangkan 

penyusunan proposal 

usaha tanaman 

perkebunan. 

Menelaah kegiatan agribisnis 

tanaman perkebunan.  

84     

Merencanakan agribisnis 

tanaman perkebunan berdasarkan 

aspek ekonomi. 

85     

Merencanakan agribisnis 

tanaman perkebunan berdasarkan 

aspek teknis. 

86     

Merencanakan agribisnis 

tanaman perkebunan berdasarkan 

aspek sosial budaya. 



87     
Membuat proposal usaha 

tanaman perkebunan. 

88   
Mengelola pelestarian 

lingkungan 

Menciptakan green school 

mengacu keindahan, 

kerindangan, kenyamanan dan 

kesehatan. 

89     

Mengelola sumber daya alam 

(SDA) berdasarkan jenis, jumlah 

dan karakter SDA. 

90     
Mengelola limbah berdasarkan 

sumber dan karakteristik limbah. 

Kode : 1.445GM4020 

Mata Ujian : Agribisnis Ternak Ruminansia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     
Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 



dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik.  



15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan 

implikasinya. 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

18 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum 

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 



kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

25   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

26     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 



pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari. 

28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari. 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur. 

31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 



33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

37     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari pesertadidik 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

39     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

40     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

41     Menyusun RPP 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 



keamanan yang 

dipersyaratkan  

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

44     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

47     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

48   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 



49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

54     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

55 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

56     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 



untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

57     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran. 

58   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui 

potensinya.  

59     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

60     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

61 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

62     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

63     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 

64   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  



terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

65     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

67     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

68 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

72   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



73     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

74   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar  

75     

Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

77     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

78   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

79     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

80   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

81     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

82     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 



83   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

84     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

85     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

86   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  

87     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

88 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik (3) 

89     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik (3) 

90     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran (0) 

91   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. (0) 

92     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar. 

(3) 

93     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar. (3) 



94   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku. (0) 

95     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku. (0) 

96   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran (0) 

97     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran (0) 

98 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

99     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

100   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

101     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 



pelajaran yang belum 

memadai 

102     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

103   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

104     Menyususn proposal PTK 

105     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  

106     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran Agribisnis 

Aneka Ternak  

Mengembangkan 

Potensi Peternakan 

Aneka Ternak 

Menganalisis potensi aneka 

ternak (3) 

2     
Menganalisis kontribusi 

aneka ternak 

3     
Mengembangkan prospek 

bisnis aneka ternak (3) 

4   
Mengelola Tingkahlaku 

Aneka Ternak  

Menerapkan teori tingkah 

laku pada budidaya ternak 

ruminansia (0) 

5     

Menerapkan tingkah laku 

reproduksi pada 

budidayaternak ruminansia 

(3) 



6     

Menerapkan tingkah laku 

makan pada budidaya ternak 

ruminansia (3) 

7     

Menerapkan tingkah laku 

sosial pada budidaya ternak 

ruminansia (3) 

8   

Menerapkan penanganan 

(handling) ternak 

ruminansia (0) 

Memilih peralatan 

penanganan ternak 

ruminansia (3) 

9     
Melakukan penanganan 

ternak ruminansia . (0) 

10   

Menerapkan anatomi 

dan fisiologi ternak 

ruminansia . (0) 

Menerapkan teori anatomi 

dan fisiologi ternak pada 

budidaya tetnak ruminansia 

.(0) 

11     

Menerapkanan atomi dan 

fisiologi dalam kegiatan 

reproduksi ternak 

ruminansia. (3) 

12     

Menerapkan anatomi dan 

fisiologi untuk kesehatan 

ternak ruminansia (3) 

13     

Menerapkan anatomi dan 

fisiologi dalam kegiatan 

pemberian pakan ternak 

ruminansia. (3) 

14     

Menerapkan anatomi dan 

fisiologi pada seleksi ternak 

ruminansia . 

15   

Menerapkan K3LH 

dalam budidaya ternak 

ruminansia. 

Menerapkan K3 dalam 

budidaya ternak ruminansia. 

16     

Melaksanakan prosedur K3 

dalam budidaya ternak 

ruminansia. 



17     

Menerapkan lingkungan 

hidup pada budidaya ternak 

ruminansia. 

18     

Melakukan pertolongan 

pertama pada kecelakaan 

pada budidaya ternak 

ruminansia. 

19     

Menerapkan sistem 

manajemen K3 dalam 

kegiatan budidaya ternak 

ruminansia. 

20   

Menerapkan Teknologi 

Reproduksi Ternak 

Ruminansia 

Menerapkan teori teknologi 

reproduksi ternak 

ruminansia 

21     

Melakukan perkawinan 

ternak ruminansia secara 

alami 

22     

Melakukan perkawinan 

ternak ruminansia secara 

buatan 

23     
Mendeteksi Kebuntingan 

ternak ruminansia 

24     
Menentukan kelahiran 

ternak ruminansia 

25     

Menerapkan teori 

pemuliabiakan pada ternak 

ruminansia 

26     
Melakukan seleksi ternak 

ruminansia 

27     

Menerapkan teori 

inseminasi buatan pada 

ternak ruminansia 

28     
Melakukan produksi semen 

ternak ruminansia 



29   

Mengelola 

perkandangan ternak 

ruminansia. 

Memilih jenis-jenis 

peralatan farm ternak 

ruminansia. 

30     
Mengoperasikan peralatan 

farm ternak ruminansia. 

31     
Merawat peralatan Farm 

ternak unggas. 

32     
Mendeskripsikan kandang 

ternak ruminansia 

33     
Menentukan lokasi kandang 

ternak ruminansia 

34     
Menentukan jenis-jenis 

kandang ternak ruminansia 

35     
Menentukan tata letak 

kandang ternak ruminansia 

36     
Menentukan konstruksi 

kandang ternak ruminansia 

37     
Menentukan kapasitas 

kandang ternak ruminansia 

38   
Mengelola Pembibitan 

Ternak Ruminansia 

Menerapkan teori 

pembibitan pada ternak 

ruminansia 

39     
Menentukan jenis bibit 

ternak ruminansia 

40     
Menyeleksi bibit pedet 

ternak ruminansia 

41     
Menyeleksi bibit dara ternak 

ruminansia 

42     
Menyeleksi bibit pejantan 

ternak ruminansia 

43     
Menyeleksi bibit induk 

ternak ruminansia 



44   
Mengelola Pemeliharaan 

Ternak Ruminansia 

Menerapkan teori 

pemeliharaan ternak ternak 

ruminansia 

45     
Memberikan kolostrum anak 

ruminansia 

46     
Melakukan dehorning ternak 

ruminansia 

47     
Melakukan penandaan 

ternak ruminansia 

48     
Melakukan penimbangan 

ternak ruminansia 

49     
Memandikan ternak 

ruminansia 

50     
Melakukan pemotongan 

kuku ternak ruminansia 

51     

Melakukan pemberian obat 

dan vitamin pada ternak 

ruminansia 

52     
Melakukan eksercise ternak 

ruminansia 

53     
Melakukan pencatatan pada 

ternak ruminansia 

54   

Mengelola Pemberian 

Pakan Ternak 

Ruminansia 

Menerapkan teori tentang 

pemberian pakan ternak 

ruminansia 

55     
Menentukan jenis pakan 

ternak ruminansia 

56     
Menghitung kebutuhan 

pakan ternak ruminansia 

57     
Melakukan pemberian 

pakan ternak ruminansia 

58     
Mengevaluasi pemberian 

pakan ternak ruminansia 



59   
Mengelola Pembuatan 

Pakan Ternak 

Menerapkan teori 

pembuatan pakan ternak 

ruminansia 

60     
Mengenal bahan-bahan 

pakan ternak ruminansia 

61     
Melakukan pemilihan bahan 

pakan ternak ruminansia 

62     
Menerapkan teori tentang 

nutrisi bahan pakan 

63     
Melakukan formulasi pakan 

ternak ruminansia 

64     

Melakukan penggilingan 

bahan pakan ternak 

ruminansia 

65     
Menakar (dosing) bahan 

pakan ternak ruminansia 

66     
Melakukan pencampuran 

pakan ternak ruminansia 

67     

Melakukan uji kualitas 

bahan pakan dan pakan 

ternak ruminansia 

68     
Melakukan pengemasan 

pakan ternak ruminansia 

69     

Melakukan penyimpanan/ 

penggudangan pakan ternak 

ruminansia 

70   

Mengelola Produksi 

Tanaman Hijauan Pakan 

Ternak Ruminansia 

Menerapkan teori produksi 

tanaman hijauan pakan 

ternak ruminansia 

71     

Memilih lokasi lahan 

tanaman hijauan pakan 

ternak ruminansia 

72     

Melakukan pengolahan 

lahan tanaman hijauan 

pakan ternak ruminansia 



73     

Memilih bibit tanaman 

hijauan pakan ternak 

ruminansia 

74     

Melakukan penanaman 

tanaman hijauan pakan 

ternak ruminansia 

75     

Melakukan pemeliharaan 

tanaman hijauan pakan 

ternak ruminansia 

76     

Melakukan pemanenan 

tanaman hijauan pakan 

ternak ruminansia 

77     

Menerapkan teori 

pengawetan hijauan pakan 

ternak ruminansia 

78     

Melakukan pengawetan 

hijauan pakan ternak 

ruminansia 

79   
Mengelola Pemerahan 

Ternak Ruminansia 

Menerapkan teori 

pemerahan ternak 

ruminansia 

80     

Menerapkan teori 

pemerahan ternak 

ruminansia 

81     

Melakukan persiapan 

pemerahan ternak 

ruminansia (3) 

82     
Melakukan pemerahan 

ternak ruminansia (3)  

83   
Mengelola Kesehatan 

Ternak Ruminansia 

Menerapkan teori kesehatan 

ternak pada budidaya ternak 

ruminansia 

84     

Malakukan pencegahan 

penyakit pada ternak 

ruminansia 



85     

Melakukan diagnosa 

penyakit pada ternak 

ruminansia 

86     

Melakukan pengobatan 

ternak sakit pada ternak 

ruminansia 

87     
Mengevaluasi program 

kesehatan 

88   
Mengelola Pemanenan 

Ternak Ruminansia 

Menerapkan teori 

pemanenan ternak 

ruminansia 

89     
Menentukan pemanenan 

ternak ruminansia 

90     

Melakukan persiapan 

pemanenan ternak 

ruminansia 

91     

Menentukan teknik 

pemanenan ternak 

ruminansia 

92     
Memilih alat transportasi 

ternak ruminansia 

93     
Menghitung hasil panen 

ternak ruminansia 

94   

Mengembangkan 

Evaluasi hasil Produksi 

Ternak Ruminansia 

Menerapkan teori evaluasi 

hasil produksi ternak 

ruminansia 

95     

Melakukan evaluasi hasil 

teknis produksi ternak 

ruminansi 

96     

Melakukan pelaporan hasil 

evaluasi produksi ternak 

ruminansia 

97   

Mengelola Hasil Ternak 

Ruminansia (daging, 

susu, hasil samping) 

Menerapkan teori 

pemotongan ternak 

ruminansia 



98     
Mengontrol proses 

pemotongan 

99     

Menghitung hasil 

pemotongan ternak 

ruminansia 

100     

Melakukan pemeriksaan 

post mortem ternak 

ruminansia 

101     

Melakukan penanganan 

hasil produksi ternak 

ruminansia 

102     

Melakukan pengawetan 

hasil produksi ternak 

ruminansia 

103     
Melakukan pengolahan hasil 

produksi ternak ruminansia 

104     
Melakukan uji kualitas hasil 

produksi ternak ruminansia 

105     
Melakukan pengemasan 

hasil ternak ruminansia 

106   
Mengelola Limbah 

Ternak Ruminansia 

Menerapkan teori 

penanganan limbah  

107     
Menganalisis dampak 

limbah ternak ruminansia 

108     

Memodifikasi teknik 

pengolahan limbah ternak 

ruminansia 

109   

Merencanakan Kegiatan 

Agribisnis Ternak 

Ruminansia 

Menghitung kebutuhan 

sarana dan prasarana 

agribisnis ternak ruminansia 

110     

Menghitung kebutuhan 

tenaga kerja agribisnis 

ternak ruminansia 

111     

Menghitung kebutuhan 

biaya agribisnis ternak 

ruminansia 



112     

Menghitung kebutuhan 

waktu proses kegiatan 

agribisnis ternak ruminansia 

113     

Merencanakan pemasaran 

produk agribisnis ternak 

ruminansia 

114     
Menyusun rencana kegiatan 

agribisnis ternak ruminansia 

115   

Mengelola Kegiatan 

Agribisnis Ternak 

Ruminansia 

Mencatat / membukukan 

agribisnis ternak ruminansia 

116     

Mencatat / membukukan 

penggunaan tenaga kerja 

agribisnis ternak ruminansia 

117     

Mencatat / membukukan 

penggunaan biaya agribisnis 

ternak ruminansia 

118     

Mencatat / membukukan 

waktu proses kegiatan 

agribisnis ternak ruminansia 

119     
Memasarkan hasil produksi 

agribisnis ternak ruminansia 

120     
Menyusun laporan kegiatan 

agribisnis ternak ruminansia 

121   

Mengevaluasi Kegiatan 

Agribisnis Ternak 

Ruminansia 

Mengukur ketepatan 

penggunaan sarana dan 

prasarana agribisnis ternak 

ruminansia 

122     

Mengukur ketepatan 

penggunaan tenaga kerja 

agribisnis ternak ruminansia 

123     

Mengukur ketepatan 

penggunaan biaya agribisnis 

ternak ruminansia 



124     

Mengukur ketepatan waktu 

proses kegiatan agribisnis 

ternak ruminansia 

125     

Mengukur laba rugi hasil 

pemasaran agribisnis ternak 

ruminansia 

Kode : 1.446GM4020 

Mata Ujian : Agribisnis Ternak Unggas (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 



8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik.  

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan 

implikasinya. 

16   
Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 



dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara k 

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

18 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 



unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

25   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

26     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 



sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari. 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur. 

31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 



kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

dibuat rancangan 

pembelajarannya 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

37     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari pesertadidik 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

39     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

40     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

41     Menyusun RPP 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

44     
Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 



dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

47     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

48   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

50 
Memanfaatkan 

teknologi informasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 



dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

mengembangkan materi 

pembelajaran 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

54     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

55 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

56     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

57     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran. 

58   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 



peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

untuk mengetahui 

potensinya.  

59     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

60     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

61 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

62     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

63     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 

64   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

65     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 



67     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

68 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

72   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

74   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik 

prosedur penilaian hasil 

belajar  



75     

Menguraikan teknik 

prosedur evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

77     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

78   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

79     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

80   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

81     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

82     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

83   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

84     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

85     
Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 



dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

86   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  

87     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

88 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  

89     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

90     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

91     

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. 

92     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar. 

93     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

94   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. 

95     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar. 

96     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 



97   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

98     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

99   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran 

100     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

101 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

102     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

103   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

104     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 



pelajaran yang belum 

memadai 

105     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

106   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

107     Menyususn proposal PTK 

108     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  

109     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai struktur, 

materi, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran/paket 

keahlian Agribisnis 

Ternak Unggas yang 

diampu. 

Mengembangkan 

potensi peternakan 

unggas. 

Menganalisis potensi ternak unggas 

2     Menganalisis kontribusi ternak unggas 

3     
Mengembangkan prospek bisnis ternak 

unggas 

4   

Menerapkan 

tingkah laku 

ternak unggas 

Menerapkan teori tingkah laku pada 

budidaya ternak unggas 

5     
Menerapkan tingkah laku reproduksi 

pada budidayaternak unggas 



6     
Menerapkan tingkah laku makan pada 

budidaya ternak unggas 

7     
Menerapkan tingkah laku sosial pada 

budidaya ternak unggas 

8   

Menerapkan 

penanganan 

(handling) ternak 

unggas 

Memilih peralatan penanganan ternak 

unggas. 

9     Melakukan penanganan ternak unggas. 

10   

Menerapkan 

anatomi dan 

fisiologi ternak 

unggas. 

Menerapkan teori anatomi dan fisiologi 

ternak pada budidaya tetnak unggas. 

11     
Menerapkananatomidanfisiologidalam 

kegiatan reproduksi ternak unggas. 

12     
Menerapkananatomidanfisiologiuntuk 

kesehatan ternak unggas. 

13     

Menerapkananatomi dan fisiologi dalam 

kegiatan pemberian pakan ternak 

unggas. 

14     
Menerapkan anatomi dan fisiologi pada 

seleksi ternak unggas. 

15   

Menerapkan 

K3LH dalam 

budidaya ternak 

unggas. 

Menerapkan K3 dalam budidaya ternak 

unggas. 

16     
Melaksanakan prosedur K3 dalam 

budidaya ternak unggas. 

17     
Menerapkan lingkungan hidup pada 

budidaya ternak unggas. 

18     

Melakukan pertolongan pertama pada 

kecelakaan pada budidaya ternak 

unggas. 

19     
Menerapkan sistem manajemen K3 

dalam kegiatan budidaya ternak unggas. 



20   

Menerapkan 

Inseminasi Buatan 

(IB) ternak 

unggas. 

Menerapkan teori tentang Inseminasi 

Buatan (IB) ternak unggas. 

21     Memilih peralatan IB. 

22     Melakukan penyadapan semen. 

23     Melaksanakan penanganan semen. 

24     Melaksanakan prosesing semen . 

25     Melakukan Inseminasi Buatan. 

26     Mengevaluasi hasil IB. 

27   

Mengelola 

perkandangan 

ternak unggas. 

Memilih jenis-jenis peralatan farm 

ternak unggas. 

28     
Mengoperasikan peralatan farm ternak 

unggas. 

29     Merawat peralatan Farm ternak unggas. 

30     
Menentukan lokasi kandang ternak 

unggas. 

31     
Menentukan jenis-jenis kandang ternak 

unggas. 

32     
Menentukan tata letak kandang ternak 

unggas. 

33     
Menentukan konstruks kandang ternak 

unggas. 

34     
Mengembangkan disain kandang 

unggas. 

35   
Membibitkan 

ternak unggas. 

Melakukan pemeliharaanternak unggas 

bibit periode starter (parent stock) . 

36     
Melakukan pemeliharaanternak unggas 

bibit periode grower (parent stock ). 

37     
Melakukan pemeliharaan ternak unggas 

bibit periode developer (parent stock). 



38     
Melakukan pemeliharaanternak unggas 

bibit induk (parent stock). 

39     Memproduksi telur tetas (hatching egg) 

40   

Mengelola 

pemeliharaan 

ternak unggas 

pedaging. 

Mengelola pemeliharaan ternak unggas 

pedaging periode starter. 

41     
Mengelola pemeliharaan ternak unggas 

pedaging periode finisher. 

42     
Mengembangkan teknik pemeliharaan 

unggas pedaging. 

43   

Mengelola 

pemeliharaan 

ternak unggas 

petelur. 

Mengelola pemeliharaan ternak unggas 

petelur periode starter. 

44     
Mengelola pemeliharaan ternak unggas 

petelur periode grower. 

45     
Mengelola pemeliharaan ternak unggas 

petelur periode developer. 

46     
Mengelola pe meliharaan ternak unggas 

petelur periode layer. 

47     Mengelola pengafkiran unggas petelur. 

48     
Mengembangkan teknik pemeliharaan 

unggas petelur. 

49   

Mengelola 

pembuatan pakan 

ternak unggas. 

Menerapkan teori pembuatan pakan 

ternak unggas. 

50     
Melakukan formulasi pakan ternak 

unggas. 

51     
Melakukan pemilihan bahan pakan 

ternak unggas. 

52     
Melakukan penggilingan bahan pakan 

ternak unggas. 

53     Menakar (dosing) bahan pakan 



54     
Melakukan pencampuran pakan ternak 

unggas. 

55     
Membuat , bentuk pakan (mash, 

crumble, pellet) 

56     
Melakukan Pengemasan pakan ternak 

unggas. 

57     
Melakukan Penyimpanan/ 

penggudangan pakan ternak unggas. 

58   
Mengelola 

penetasan telur 
Menerapkan teori penetasan 

59     Memilih telur tetas. 

60     Melakukan proses penetasan. 

61     Melakukan penanganan hasil penetasan. 

62     Mengevaluasi hasil penetasan. 

63   

Mengelola 

kesehatan ternak 

unggas. 

Menerapkan teori kesehatan ternak pada 

budidaya ternak unggas. 

64     
Melakukan pencegahan penyakit pada 

budidaya ternak unggas. 

65     Melakukan diagnosa penyakit 

66     Melakukan pengobatan ternak sakit. 

67     
Merencanakan program kesehatan 

ternak. 

68     
Melaksanakan program kesehatan ternak 

unggas. 

69     
Mengevaluasi progran kesehatan ternak 

unggas. 

70   

Mengelola 

pemanenan ternak 

unggas. 

Menerapkan teori pemanenan ternak 

unggas. 

71     Menentukan pemanenan ternak unggas. 



72     
Melakukan persiapan pemanenan ternak 

unggas. 

73     
Menentukan teknik pemanenan ternak 

unggas. 

74     Memilih alat transportasi ternak unggas. 

75     
Menghitung hasil pemanenan ternak 

unggas. 

76   

Mengembangkan 

evaluasi hasil 

produksi ternak  

Menerapkan teori evaluasi hasil 

produksi ternak unggas. 

77     
Melakukan evaluasi hasil teknis 

produksi ternak unggas. 

78     
Melakukan evaluasi hasil finansial 

produksi ternak unggas. 

79     
Melakukan pelaporan hasil evaluasi 

ternak unggas. 

80   

Mengelola Rumah 

Potong Unggas 

(RPU) 

Menerapkan teori pemotongan ternak 

unggas. 

81     
Melakukan persiapan sebelum 

pelaksanaan pemotongan ternak unggas. 

82     
Melakukan prosesing pemotongan 

ternak unggas. 

83     
Melakukan modifikasi prosesing 

pemotongan ternak unggas. 

84     
Melakukan modifikasi 

packaging/pengemasan. 

85   

Mengelola 

penanganan hasil 

ternak unggas. 

Menentukan teknik penanganan daging 

ternak unggas. 

86     
Melakukan teknik penanganan daging 

ternak unggas. 

87     Menentukan teknik penanganan telur. 



88     Melakukan teknik penanganan telur. 

89     Menentukan teknik penanganan daging. 

90     
Mengembangkan teknik penanganan 

hasil ternak unggas. 

91   

Mengelola 

pengolahan hasil 

ternak unggas. 

Menerapkan teori pengolahan hasil 

ternak unggas. 

92     
Mengolah hasil ternak unggas bahan 

dasar daging. 

93     
Mengolah hasil ternak unggas bahan 

dasar telur. 

94     
Mengolah hasil ternak unggas bahan 

dasar hasil sampingan. 

95     
Mengembangkan pengolahan hasil 

ternak unggas.  

96   
Mengelola limbah 

ternak unggas. 

Menerapkan teori penanganan limbah 

ternak unggas. 

97     
Menganalisis dampak limbah ternak 

unggas. 

98     
Melaksanakan pengolahan limbah 

ternak unggas. 

99     
Mengembangkan pengolahan limbah 

ternak unggas. 

100   

Merencanakan 

kegiatan agribisnis 

ternak unggas. 

Menganalisis penentuan skala rencana 

usaha ternak unggas. 

101     
Menghitung kebutuhan sarana dan 

prasaran pada budidaya ternak unggas. 

102     
Menghitung kebutuhan sumber daya 

manusiapada budidaya ternak unggas. 

103     
Menghitung kebutuhan biaya pada 

budidaya ternak unggas. 



104     
Menghitung kebutuhan waktu proses 

kegiatanpada budidaya ternak unggas. 

105     
Merencanakan pemasaran hasil ternak 

unggas. 

106     Menyusun rencana usaha ternak unggas. 

107     Membuat proposal usaha ternak unggas. 

108   

Mengelola 

kegiatan agribisnis 

ternak unggas. 

Mencatan penggunaan sumber daya 

usaha ternak unggas. 

109     
Mengitung penggunaan sumberdaya 

usaha ternak unggas. 

110     
Mengelola pemasaran hasil ternak 

unggas. 

111     
Menganalisis pengelolaan sumber daya 

usaha ternak unggas. 

112     
Menyusun laporan pengelolaan sumber 

daya usaha ternak unggas 

113   

Mengevaluasi 

kegiatan agribisnis 

ternak unggas. 

Mengevaluasi penggunaan sumber daya 

pada usaha ternak unggas. 

114     
Mengevaluasi tingkat efektivitas usaha 

ternak unggas. 

115     
Mengeavaluasi aspek finansial usaha 

ternak unggas. 

116     
Mengembangkan usaha agribisnis ternak 

unggas. 

Kode : 3.235GZ0000 

Mata Ujian : Akidah-Akhlak (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 
Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

Peserta Menguasai 

karakteristik peserta didik 



fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, emosional, 

&amp; intelektual 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, emosional, 

&amp; intelektual 

dari aspek sosial emosional 

A 

2     

Peserta Menguasai 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 

B 

3     

Peserta Menguasai 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 

C 

4     

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek fisik 

dan sosial 

5     

Peserta Menguasai 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menguasai teori belajar A 

7     Menguasai teori belajar B 

8     Menguasai teori belajar C 

9     

Peserta memahami model-

model pembelajaran 

kontekstual teaching and 

learning 

10     

Peserta memahami model-

model pembelajaran 

Cooperatif learning A 

11     

Peserta memahami model-

model pembelajaran 

Cooperatif learning B 

12     
Peserta memahami model-

model pembelajaran PBL A 



13     
Peserta memahami model-

model pembelajaran PBL B 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yg terkait dg 

mapel yg diampu 

Mengembangkan 

kurikulum yg terkait dg 

mapel yg diampu 

Peserta memahami Konsep 

kurikulum Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak 

15     

Peserta memahami silabus 

Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak 

16 
Perencanaan Dan 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Perencanaan Dan 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Peserta memahami RPP 

Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak A 

17     

Peserta memahami RPP 

Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak B 

18     

Disajikan contoh IPK, 

peserta dapat menentukan 

kriteria IPK yang bermuatan 

tuntutan pembelajaran abad 

21 serta penguatan 

pendidikan karakter A 

19     

Disajikan contoh IPK, 

peserta dapat menentukan 

kriteria IPK yang bermuatan 

tuntutan pembelajaran abad 

21 serta penguatan 

pendidikan karakter B 

20 
Memahami model-model 

dan metode pembelajaran 

Memahami model-model 

dan metode pembelajaran 

Peserta memahami model-

model pembelajaran 

21 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Peserta memahami kesulitan 

peserta didik A 

22     
Peserta memahami kesulitan 

peserta didik B 

23     
Peserta memahami kesulitan 

peserta didik C 

24 
Memanfaatkan TIK untuk 

kepentingan pembelajaran 

Memanfaatkan TIK untuk 

kepentingan pembelajaran 

Memanfaatkan TIK untuk 

kepentingan pembelajaran A 



25     
Memanfaatkan TIK untuk 

kepentingan pembelajaran B 

26     
Memanfaatkan TIK untuk 

kepentingan pembelajaran C 

27 

Memanfaatkan media dan 

alat bantu untuk 

kepentingan pembelajaran 

Memanfaatkan media dan 

alat bantu untuk 

kepentingan pembelajaran 

Guru memahami 

penggunaan media dan alat 

pembelajaran bagi peserta 

didik A 

28     

Guru memahami 

penggunaan media dan alat 

pembelajaran bagi peserta 

didik B 

29 

Memfasilitasi pengemb 

potensi peserta didik 

untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Memfasilitasi pengemb 

potensi peserta didik 

untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Memfasilitasi pengemb 

potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki 

30 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses &amp; HB 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses &amp; HB 

Peserta memahami penilaian 

Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menganalisis pokok-pokok 

aliran Ilmu Kalam 

(Khawarij, Murjiâ€™ah, 

Syiâ€™ah, Jabariyah, 

Qadariyah, Asy-ariyah, al-

Maturidiyah dan 

Muâ€™tazilah) 

Menganalisis pokok-pokok 

aliran Ilmu Kalam 

(Khawarij, Murjiâ€™ah, 

Syiâ€™ah, Jabariyah, 

Qadariyah, Asy-ariyah, al-

Maturidiyah dan 

Muâ€™tazilah) 

Menganalisis pendapat 

aliran Muâ€™tazilah 

mengenai pelaku dosa 

besar 

2 

Menganalisis Akhlak Islam 

dan Metode peningkatan 

kualitasnya 

Menganalisis Akhlak 

Islam dan Metode 

peningkatan kualitasnya 

Disajikan pernyataan 

tentang akhlak, etika, 

moral dan budi pekerti. 

Siswa dapat menganalisis 

persamaan antara akhlak, 

etika, moral dan budi 

pekerti 



3 

Mendeskripsikan tugas dan 

sifat malaikat Allah serta 

makhluk ghaib lainnya 

seperti jin, iblis dan setan 

Iman kepada para malaikat 

dan makhluk ghaib lainya 

Disajikan dalil al-

Qurâ€™an, peserta didik 

dapat menentukan sifat-

sifat malaikat 

4 
Menguraikan sifat-sifat 

Rasul Allah 
Iman kepada Rasul Allah 

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menentukan salah satu sifat 

mustahil bagi rasul 

5 

Memahami pengertian, 

contoh, dan hikmah 

mukjizat serta kejadian luar 

biasa lainnya(karamah, 

maâ€™unah, dan irhas) 

Mukjizat Serta Kejadian 

Luar Biasa 

Lainnya(karamah, 

maâ€™unah, dan irhas) 

menganalisis Mujâ€™jizat 

dan Kejadian Luar Biasa 

Lainnya (karamah, 

maâ€™unah, dan irhas) 

6 

Menganalisis induk-induk 

akhlak tercela (hubbun 

dunya, hasad, takabur/ujub, 

riyaâ€™) 

Akhlak tercela Ria dan 

Nifaq 

Disajikan pernyataan 

Peserta Didik dapat 

menganalisis Ria dan Nifaq 

7 

Memahami hakikat 

beriman kepada kitab-kitab 

Allah 

Iman kepada kitab Allah 

Disajikan ilustrasi, peserta 

didik dapat menentukan isi 

pokok kandungan kitab 

suci al-Qurâ€™an 

8 

Menguraikani al-asma al- 

husna((al-Aziz, al-

Ghoffaar, al-Baashit, an-

Nafi, ar-Rauuf, al-Barr, al-

Ghofuur, al-Fattaah, al-

Adl,al-Qoyyum) 

Al-asma al-husma 

Disajikan dalil peserta 

didik dapat menentukan 

salah satu dalil sifat al-

asma al-husna 

9     

Disajikan pernyataan 

peserta didik dapat 

menentukan salah satu al 

Asma Al Husna 

10 

Menganalisis akidah Islam 

dan metode peningkatan 

kualitasnya 

Menganalisis akidah Islam 

dan metode peningkatan 

kualitasnya 

Siswa dapat menyimpulkan 

pengertian akidah Islam 

menurut para ahl 

11 

Memahami pengertian, 

contoh, dan dampak negatif 

sifat ananiah, putus asa, 

gadab, dan tamak 

Ananiah, putus asa, gadab, 

dan tamak 

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menentukan dampak 

negatif dari sifat 

ananiyahdan namimah 



12 

Menganalisis induk-induk 

akhlak terpuji (hikmah, 

iffah, syajaâ€˜ah dan 

â€˜adalah) 

Menganalisis induk-induk 

akhlak terpuji (hikmah, 

iffah, syajaâ€˜ah dan 

â€˜adalah) 

Disajikan ayat tentang 

syajaâ€™ah. Siswa dapat 

menentukan dalil naqli 

tentang syajaâ€˜ah 

13 

Memahami pengertian 

beriman kepada hari akhir, 

dalil atau buktinya serta 

tanda yang berhubungan 

dengan hari akhir tersebut 

Iman kepada hari akhir 

Disajikan tabel/ilustrasi 

peserta didik dapat 

menentukan hikmah 

beriman kepada hari akhir 

14 

Menganalisis induk-induk 

akhlak tercela (hubbun 

dunya, hasad, takabur/ujub, 

riyaâ€™) 

Menganalisis induk-induk 

akhlak tercela (hubbun 

dunya, hasad, 

takabur/ujub, riyaâ€™) 

Disajikan pernyataan 

Peserta Didik dapat 

menganalisis Ria dan 

bahaya riyaâ€™ 

15 

Mengidentifikasi sifat-sifat 

wajib Allah yang nafsiyah, 

salbiyah, maâ€™ani dan 

maâ€™nawiyah beserta 

bukti/dalil naqli dan 

aqlinya, sifat-sifat mustahil 

dan jaiz bagi Allah 

Sifat-Sifat wajib Allah 

yang Nafsiyah, Salbiyah, 

Maâ€™ani dan 

Maâ€™nawiyah 

Disajikan pernyataan 

fenomena alam, peserta 

didik dapat menentukan 

salah satu sifat wajib Allah 

yang maâ€™ani 

16 
Memahami adab kepada 

orang tua dan guru 

Memahami adab kepada 

orang tua dan guru 

Disajikan ilustrasi tentang 

bentuk-bentuk adab kepada 

guru. Siswa dapat 

mengidentifikasi bentuk-

bentuk adab kepada orang 

tua dan guru 

17 
Menguraikan sifat-sifat 

Rasul Allah 
Iman kepada Rasul Allah 

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menentukan salah satu sifat 

l bagi rasul 

18 

Memahami pengertian 

beriman kepada hari akhir, 

dalil atau buktinya serta 

tanda yang berhubungan 

dengan hari akhir tersebut 

Memahami pengertian 

beriman kepada hari akhir, 

dalil atau buktinya serta 

tanda yang berhubungan 

dengan hari akhir tersebut 

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menentukan golongan 

manusia dalam 

menanggapi hari akhir 

19 

Memahami macam-macam 

alam ghaib yang 

berhubungan dengan hari 

akhir( alam barzah, yaumul 

baâ€™as, yaumul hisab 

Alam ghaib yang 

berhubungan dengan hari 

akhir alam barzah, yaumul 

baâ€™as, yaumul hisab 

Disajikan deskripsi peserta 

didik dapat menunjukan 

Alam ghaib yang 

berhubungan dengan hari 

akhir alam barzah, yaumul 



yaumul mizan, yaumul 

jazaâ€™) 

yaumul mizan, yaumul 

jazaâ€™) 

baâ€™as, yaumul hisab 

yaumul mizan, yaumul 

jazaâ€™) 

20 

Memahami pengertian, 

contoh dan dampak positif 

sifat ikhlas, taat, khauf dan 

taubat 

Taat, ikhlas, khauf, dan 

taubat 

Disajikan ayat tentang 

taubat. Siswa dapat 

menentukan dalil naqli 

tentang taubat 

21     

Disajikan contoh, peserta 

didik dapat menunjukan 

syarat-syarat taubat 

22 

Memahami pengertian, 

contoh, dampak positif 

sifat tawakal, ikhtiar, sabar, 

syukur, dan qanaâ€™ah 

Tawakal, ikhtiar, sabar, 

syukur, dan qanaâ€™ah 

Disajikan contoh, peserta 

didik dapat menunjukan 

pengertian sifat syukur 

23 

Memahami pengertian dan 

pentingnya amal saleh, 

toleransi, musawah dan 

ukhuwwah 

Memahami pengertian dan 

pentingnya amal saleh, 

toleransi, musawah dan 

ukhuwwah 

Disajikan deskripsi peserta 

dapat menunjukan 

pengertian amal saleh, 

toleransi, musawah dan 

ukhuwwah 

24 

Memahami keutamaan 

adab membaca Al-

Qurâ€™an dan adab 

berdzikir dengan adab yang 

baik 

Memahami keutamaan 

adab membaca Al-

Qurâ€™an dan adab 

berdzikir dengan adab 

yang baik 

Disajikan ayat tentang adab 

membaca al-Quran. Siswa 

dapat menentukan adab 

membaca Al-Qurâ€™an 

dan berdzikir 

25 

Memahami pengertian, 

contoh, dan dampak 

berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif 

dalam fenomena kehidupan 

Berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif 

dalam fenomena 

kehidupan 

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menentukan salah satu 

golongan manusia dalam 

hal berilmu 

26     

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menunjukan pengertian 

Berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif 

27 

Memahami pengertian dan 

pentingnya amal saleh, 

toleransi, musawah dan 

ukhuwwah 

Memahami pengertian dan 

pentingnya amal saleh, 

toleransi, musawah dan 

ukhuwwah 

Disajikan ilustrasi tentang 

contoh ukhuwah, siswa 

dapat menentukan macam-

macam ukhuwah 



28 

Memahami pengertian 

nifaq dan keras hati 

(pemarah) 

Disajikan pernyataan 

tentang nifaq. Siswa dapat 

menentukan dalil naqli 

tentang nilai negatif 

perilaku nifaq 

Disajikan hadits tentang 

cara meredam amarah. 

Siswa dapat menganalisis 

cara meredam amarah dari 

hadits yang disajikan 

29     

Disajikan ilustrasi tentang 

contoh inovatif. Siswa 

dapat menentukan hikmah 

inovatif 

30 

Memahami pengertian, 

contoh, dan dampak 

berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif 

dalam fenomena kehidupan 

Berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif 

dalam fenomena 

kehidupan 

Disajikan hadits, peserta 

didik dapat menganalisis 

syarat-syarat mukmin yang 

kuat 

31 

Menunjukkan bukti atau 

dalil kebenaran akan 

adanya qada dan qadar dan 

ciri-ciri perilaku orang 

yang beriman kepadanya 

Iman kepada qada dan 

qadar 

Disajikan pernyataan 

tentang qada dan qadar, 

peserta didik dapat 

menentukan pengertian 

qada 

32     

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menentukan contoh 

perilaku yang 

mencerminkan keimanan 

kepada qada dan qadar 

33 

Memahami pentingnya 

akhlak terpuji dalam 

pergaulan remaja dan 

dampak negatif pergaulan 

remaja yang tidak sesuai 

dengan akhlak Islam 

Akhlak pergaulan remaja 

Disajikan dalil al-

Qurâ€™an surat al-hujurat 

ayat 13, peserta didik dapat 

menganalisis akhlak terpuji 

yang terkandung dalam 

ayat tersebut 

34 

Menganalisis kisah 

keteladanan nabi Sulaiman 

a.s 

Kisah keteladanan nabi 

Sulaiman 

Disajikan teks kisah nabi 

Sulaiman , peserta didik 

dapat menganalisis kisah 

keteladanan tersebut 

35 

Menganalisis kisah 

keteladanan Umar bin 

Khatab 

Menganalisis kisah 

keteladanan Umar bin 

Khatab 

Disajikan teks kisah Umar 

bin Khatab, peserta didik 

dapat menganalisis sifat 

keteladanannya 



36 

Menganalisis kisah 

keteladanan shahabat: 

Abdurrahman bin Auf dan 

Abu dzar al-Ghifari 

Menganalisis kisah 

keteladanan shahabat: 

Abdurrahman bin Auf dan 

Abu dzar al-Ghifari 

Disajikan ilustrasi tentang 

kisah Abu dzar al-Ghifari. 

Siswa dapat menentukan 

nilai-nilai keteladanan 

kisah Abu dzar al-Ghifari 

37 

Menganalisis keutamaan 

sifat Ibnu Rusyd dan 

Mohammad Iqbal 

Menganalisis keutamaan 

sifat Ibnu Rusyd dan 

Mohammad Iqbal 

Disajikan ilustrasi tentang 

kisah keteladanan 

Mohammad Iqbal. Siswa 

dapat menentukan nilai-

nilai keteladanan 

Mohammad Iqbal 

38     

Disajikan contoh-contoh 

perbuatan syirik, siswa 

dapat menentukan macam-

macam syirik 

39     
Menjelaskan Akidah pada 

masa Nabi Muhammad 

40 

Memahami pengertian 

beriman kepada hari akhir, 

dalil atau buktinya serta 

tanda yang berhubungan 

dengan hari akhir tersebut 

Dalil atau buktinya serta 

tanda yang berhubungan 

dengan hari akhir 

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menentukan pengertian 

nama lain hari akhir 

41     

Disajikan pernyataan aliran 

kalam tentang kalamullah, 

siswa Menjelaskan 

kalamullah menurut aliran 

ilmu kalam 

42 

Menganalisis pengertian 

dan bahaya perilaku tercela 

(fitnah, namimah, ananiah 

dan gibah) 

Menganalisis pengertian 

dan bahaya perilaku 

tercela (fitnah, namimah, 

ananiah dan gibah) 

Menenunjukan pengertian 

ananiah 

43 

Menunjukkan bukti atau 

dalil kebenaran akan 

adanya qada dan qadar dan 

ciri-ciri perilaku orang 

yang beriman kepadanya 

Iman kepada qada dan 

qadar 

Disajikan pernyataan 

tentang qada dan qadar, 

peserta didik dapat 

menentukan pengertian 

qada 

44 

Menganalisis akidah Islam 

dan metode peningkatan 

kualitasnya 

Menganalisis akidah Islam 

dan metode peningkatan 

kualitasnya 

Disajikan ayat tentang 

tujuan akidah Islam. Siswa 

dapat menentukan tujuan 

akidah Islam 



45     

Disajikan pernyataan 

tentang akhlak, etika, 

moral dan budi pekerti. 

Siswa dapat menganalisis 

persamaan antara akhlak, 

etika, moral dan budi 

pekerti 

46 

Memahami pengertian, 

contoh, dan hikmah 

mukjizat serta kejadian luar 

biasa lainnya(karamah, 

maâ€™unah, dan irhas) 

Mukjizat Serta Kejadian 

Luar Biasa 

Lainnya(karamah, 

maâ€™unah, dan irhas) 

Disajikan contoh, peserta 

didik dapat menunjukkan 

pengertian karamah 

47 
Menganalisis prinsip-

prinsip akidah Islam 

Prinsip-prinsip akidah 

Islam 

Disajikan ayat/hadits, 

Siswa dapat Menentukan 

salah satu prinsip-prinsip 

akidah Islam 

48     

Disajikan macam-macam 

nama ilmu tauhid, siswa 

dapat mengidentifikasi 

nama nama ilmu tauhid 

49     

Disajikan pengertian 

tauhid, Siswa dapat 

Menjelaskan pengertian 

Tauhid 

50 
Memahami pengertian, 

contoh dan dampak syirik 
Dampak perbuatan Syirik 

Disajikan ayat/hadits 

Terkait dengan perbuatan 

syirik, Siswa dapat 

menyebutkan dampak 

perbuatan syirik 

51 

Menganalisis pengertian 

dan bahaya perilaku tercela 

(fitnah, namimah, dan 

gibah) 

Menganalisis pengertian 

dan bahaya perilaku 

tercela (fitnah, namimah, 

dan gibah) 

Disajikan ilustrasi tentang 

fitnah. Siswa dapat 

menentukan bahaya fitnah 

52 

Memahami pengertian, 

contoh, dampak positif 

sifat tawakal, ikhtiar, sabar, 

syukur, dan qanaâ€™ah 

Tawakal, ikhtiar, sabar, 

syukur, dan qanaâ€™ah 

Disajikan contoh cerita, 

Peserta didik dapat 

menganalisis akhlak terpuji 

pada diri sendiri tawakal 

53     
Disajikan dalil, Peserta 

didik dapat artikata yang 



bergaris bawah pada ayt 

tersebut 

54 

Memahami pengertian, 

contoh, dan dampak negatif 

sifat ananiah, putus asa, 

gadab, dan tamak 

Ananiah, putus asa, gadab, 

dan tamak 

Disajikan contoh perilaku, 

Peserta didik dapat 

menunjukan pengertian 

sifat tamak 

55 
Menguraikan sifat-sifat 

Rasul Allah 
Iman kepada Rasul Allah 

Disajikan dalil, peserta 

didik dapat menentukan 

salah satu sifat wajib rasul 

56 

Memahami pengertian, 

contoh, dan dampak 

positifnya sifat husnuzhan, 

tawadhuâ€™, tasamuh dan 

ta?awun 

Husnuzhan, tawadhuâ€™, 

tasamuh dan ta?awun 

Disajikan ilustrasi, peserta 

didik dapat menunjukkan 

pengertian tasamuh 

57     

disajikan pernyataan 

peserta didik dapat 

menentukan tanda-tanda 

hari kiamat 

58 

Memahami pengertian 

beriman kepada hari akhir, 

dalil atau buktinya serta 

tanda yang berhubungan 

dengan hari akhir tersebut 

Dalil atau buktinya serta 

tanda yang berhubungan 

dengan hari akhir 

Disajikan dalil, peserta 

didik dapat menentukan 

dalil kebenaran akan 

terjadinya hari akhir 

59     

Disajikan ilustrasi tentang 

perilaku remaja yang 

negatif, Peserta didik dapat 

menunjukkan dampak 

negatif akibat perilaku 

remaja yang tidak sesuai 

dengan akhlak Islam 

60 

Memahami pengertian, 

contoh, dan dampak 

berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif 

dalam fenomena kehidupan 

Berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif 

dalam fenomena 

kehidupan 

Disajikan dalil al-

Qurâ€™an, peserta didik 

dapat menentukan perintah 

kerja keras 

61     

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

meganalisis nilai-nilai 

positif kreatif 



62 

Menjelaskan pengertian 

dan pentingnya perilaku 

semangat berkompetisi 

(fastabiqul khairat), 

optimis, dinamis, inovatif, 

dan kreatif 

Menjelaskan pengertian 

dan pentingnya perilaku 

semangat berkompetisi 

(fastabiqul khairat), 

optimis, dinamis, inovatif, 

dan kreatif 

Disajikan ilustrasi tentang 

dinamis. Siswa dapat 

menganalisis nilai-nilai 

positif dinamis A 

63     

Disajikan ilustrasi tentang 

dinamis. Siswa dapat 

menganalisis nilai-nilai 

positif dinamis B 

64 

Memahami pengertian, 

contoh, dan dampak negatif 

sifat ananiah, putus asa, 

ghadab, dan tamak 

Akhlak tercela (Ananiah, 

Putus asa, Ghadab, dan 

Tamak) 

Peserta didik dapat 

mengidentifikasi larangan 

berbuat ananiah 

berdasarkan hadist nabi 

65     

Peserta didik dapat 

menunjukkan dalil dari 

sifat ghadab; QS Ali Imron 

ayat 134 

66     
Disajikan dampak 

perbuatan syirik 

67     

Disajikan pernyataan 

tentang peristiwa hisab 

amal perbuatan, catatan 

amal perbuatan dan mizan, 

siswa menentukan 

hikmahnya 

68 

Menganalisis pengertian 

dan bahaya perilaku tercela 

(fitnah, namimah, dan 

gibah) 

Menganalisis pengertian 

dan bahaya perilaku 

tercela (fitnah, namimah, 

dan gibah) 

Disajikan ayat tentang 

perintah menghindari 

perilaku fitnah. Siswa 

dapat menganalisis cara 

menghindari fitnah dari 

ayat yang disajikan 

69     

Disajikan hadits tentang 

larangan perbuatan 

namimah. Siswa dapat 

menentukan akibat negatif 

dari perbuatan namimah A 

70     
Disajikan hadits tentang 

larangan perbuatan 



namimah. Siswa dapat 

menentukan akibat negatif 

dari perbuatan namimah B 

Kode : 1.549GM7010 

Mata Ujian : Akomodasi Perhotelan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 



agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 



14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 



21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 



29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menggali dan merinci 

informasi tentang industri 

perhotelan 

Menganalisis sumber-sumber 

informasi dalam industri 

perhotelan  

2     
Mengelola informasi berkaitan 

dengan industri perhotelan  

3     

Menggunakan informasi 

tentang industri perhotelan 

yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya  

4   

Mengelola sanitasi, 

hygiene dan keselamatan 

kerja 

Melakukan pemantauan 

terhadap situasi darurat yang 

potensial menimbulkan 

kecelakaan 

5     
Menindaklanjuti situasi darurat 

secara akurat  

6   

Melakukan komunikasi 

dengan kolega dan 

pelanggan dari latar 

belakang yang beragam 

Menerapkan tehnik 

berkomunikasi dengan baik 

dan benar 

7     
Menjawab telepon secara 

cepat, jelas dan sopan 

8     
Menilai pelaksanaan 

komunikasi ditempat kerja 



9   Mengani situasi konflik Menangani keluhan konsumen 

10     

Mengevaluasi penanganan 

situasi konflik dan keluhan 

pelanggan  

11   

Mengembangkan dan 

mengaplikasikan 

pengetahuan pasar, produk 

dan layanan  

Melakukan promosi secara 

verbal produk dan jasa kepada 

pelanggan 

12   

Mengelola kegiatan 

internal gathering dan 

protokoler  

Menentukan tata ruang event 

tertentu 

13   

Menerima dan 

memperbaharui 

permintaan reservasi 

kamar 

Merinci berbagai sumber, 

metode, jenis dan klasifikasi 

14     
Memproses reservasi individu 

dan group 

15     
Menganalisis dampak 

perubahan reservasi bagi hotel 

16     

Menguraikan prosedur 

pembatalan dan perubahan 

reservasi 

17     

Memproses permintaan 

pembatalan dan perubahan 

reservasi 

18     
Menggunakan formulir 

reservasi 

19   

Melakukan dan 

mengevaluasi layanan jasa 

porter 

Merencanakan persiapan 

layanan jasa porter 

20     
Menentukan berbagai peralatan 

dan perlengkapan jasa porter 

21     

Menangani barang bawaan 

tamu pada saat kedatangan, 

penitipan dan keberangkatan 



22     

Mengidentifikasi layanan 

penemuan dan kehilangan 

barang bawaan tamu 

23     

Melakukan pelayanan 

penemuan dan kehilangan 

barang bawaan tamu 

24   

Melakukan dan 

mengevaluasi layanan 

akomodasi reception 

Menentukan perlengkapan dan 

peralatan dalam persiapan 

pendaftaran tamu 

25     

Menguraikan prosedur 

pendaftaran tamu individu dan 

group 

26     
Melakukan pendaftaran tamu 

individu dan group 

27     
Menentukan layanan-layanan 

bagi tamu yang menginap 

28     
Memproses permintaan 

layanan selama tamu menginap 

29     Memproses express check-outs  

30     
Merinci transaksi keuangan 

tamu 

31   
Menilai laporan di Front 

Office 

Memperbaharui catatan Front 

Office secara akurat 

32   
Menangani pelayanan 

Housekeeping untuk tamu 

Menganalisis tugas dan 

tanggung jawab Order taker 

33     

Menentukan jenis pelayanan 

yang disediakan bagian 

Housekeeping 

34     
Melakukan penanganan 

permintaan tamu 

35   

Merencanakan dan 

melakukan pembersihan 

area kering dan basah. 

Menganalisis kebutuhan 

peralatan pembersih 

manual/machinal 



36     

Memilih bahan dan alat 

pembersih sesuai dengan obyek 

yang akan dibersihkan 

37     

Menerapkan penggunaan 

masing-masing bahan dan alat 

pembersih  

38     

Merencanakan pembersihan 

area umum, baik secara manual 

maupun makinal 

39     

Melakukan pembersihan area 

umum baik manual maupun 

makinal 

40     

Melakukan penyimpanan 

bahan dan alat pembersih 

sesuai dengan persyaratan 

kesehatan dan keselamatan 

41   

Merencanakan dan 

Melakukan penataan 

kamar tamu 

Mengidentifikasi jenis-jenis 

kebutuhan perlengkapan trolley 

42     Melakukan penataan trolley 

43     

Mendeteksi status kamar yang 

akan dibersihkan sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

44     

Menentukan prioritas kamar 

yang akan dibersihkan sesuai 

dengan standard operasional 

prosedur 

45     

Menguraikan tahapan 

pekerjaan awal pada saat 

memasuki kamar/begining task 

sesuai dengan standard 

operasional prosedur 

46     

Menguraikan teknik dan 

prosedur menata tempat 

tidur(making bed) 

47     
Melakukan penataan kamar 

tidur 



48     
Menguraikan posedur 

pembersihan kamar mandi 

49     

Mengelola penanganan hal-hal 

khusus selama proses 

pembersihan kamar 

50   

Merancang pemprosesan 

dan pencucian barang-

barang tamu 

Mengidentifikasi barang cucian 

tamu dengan benar  

51     
Memeriksa barang cucian dan 

jenis noda 

52     

Melakukan pencucian dengan 

menggunakan bahan pembersih 

dan zat kimia dengan benar 

53     
Melakukan penyeterikaan 

dengan benar 

54   

Merencanakan standar 

penampilan valet 

profefesional 

Menganalisis tugas dan 

tanggung jawab valet 

55     
Melakukan pelayanan jasa 

valet dan standar komunikasi  

56     
Melakukan pencatatan dan 

penagihan secara benar 

57   

Mengelola Departemen 

Divisi Kamar(Rooms 

Division)  

Menganalisis sumber-sumber 

manajemen pada departemen 

Front Office, Housekeeping 

dan laundry 

58     

Menerapkan fungsi manajemen 

pada departemen 

Housekeeping  

59     
Menerapkan fungsi manajemen 

pada departemen Front Office 

Kode : 1.540GM6020 

Mata Ujian : Akuntansi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosio-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat intelektual terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter peserta 

didik berdasarkan tingkat 

moral dan spiritual terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter peserta 

didik berdasarkan tingkat 

sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5     

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 



7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Memilih pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

9     

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran baik 

didalam kelas, labolatorium 

maupun di lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 



16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting dalam 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran sesuai tujuan 

penilaian dalam mata 

pelajaran yang diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan evaluasi 

pembelajaran sesuai 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis instrumen 

penilaian yang sesuai dengan 

tuntutan ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasl belajar sesuai 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh sesuai 

tujuan pembelajaran pada 

mata pelajaran yang diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mapel 

yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 
Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

Memproses Siklus 

Akuntansi 

Menjelaskan entri jurnal ke dalam 

buku harian. 



pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

2     Menjelaskan buku besar  

3     Menjelaskan neraca saldo  

4     

Menjelaskan jurnal penyesuaian dan 

jurnal koreksi serta posting ke akun 

buku besar  

5     Menjelaskan neraca lajur  

6     Menjelaskan laporan keuangan  

7     
Menjelaskan penutupan buku dan 

jurnal 

8   
Memproses Siklus 

Akuntansi 

Memindahkan entri jurnal ke buku 

besar (posting) 

9     Menyiapkan neraca saldo 

10     

Memproses jurnal penyesuaian dan 

jurnal koreksi serta posting ke akun 

buku besar. 

11     Memproses necara lajur. 

12     Menyiapkan laporan keuangan. 

13     
Memproses penutupan buku dan jurnal 

pembalik  

14     
Memproses neraca saldo setelah 

penutupan. 

15   

Memproses 

dokumen 

pembentukan dana 

kas kecil 

Menjelaskan pembentukan kas kecil, 

pembayaran dengan menggunakan kas 

kecil dan pengisian kas kecil dengan 

sistem dana tetap. 

16     

Menjelaskan pembentukan kas kecil, 

pembayaran dengan menggunakan kas 

kecil dan pengisian kas kecil dengan 

sistem dana berfluktuasi. 



17   

Memproses 

dokumen kas di 

bank 

Menganalisis perbedaan saldo kas 

menurut catatan perusahaan dan 

catatan bank.  

18     
Menjelaskan laporan rekonsiliasi bank 

dan pencatatan pos-pos penyesuaian. 

19   
Mengelola kartu 

piutang 

Menjelaskan penyisihan piutang tak 

tertagih berdasarkan persentase 

piutang (pendekatan neraca), 

persentase penjualan (pendekatan 

laba-rugi) dan analisis umur piutang.  

20     

Menghitung taksiran jumlah 

penyisihan piutang tak tertagih 

berdasarkan persentase piutang 

(pendekatan neraca), persentase 

penjualan (pendekatan laba-rugi) dan 

analisis umur piutang. 

21   
Mengelola Kartu 

Persediaan 

Menerapkan perhitungan nilai 

persediaan dengan berbagai sistem. 

22     
Menghitung nilai persediaan dengan 

berbagai pencatatan. 

23     Menentukan jenis-jenis pajak 

24     
Mengidentifikasi hukum pajak materiil 

dan formil 

25     
Mengidentifikasi batas waktu 

pembayaran pajak 

26   

Menguraikan 

ketentuan umum 

perpajakan (KUP) 

Menentukan surat tagihan pajak (STP) 

27     Mengklasifikasi subjek pajak 

28     

Mengidentifikasi biaya yang 

diperkenankan sebagai pengurang 

(deductible expense)  

29     
Menentukan penghasilan tidak kena 

pajak (PTKP) 

30     
Menentukan pajak penghasilan atas 

hadiah undian 



31     
Menghitung pajak penghasilan PPh 

pasal 21 

32     
Mengidentifikasi sifat pemungutan 

PPh pasal 22 

33     Menghitung PPh pasal 23 

34     
Menentukan besarnya kredit pajak 

yang diperbolehkan pada PPh pasal 24  

35     
Menganalisis perhitungan PPh pasal 

25 dalam hal-hal tertentu 

36     
Menghitung PPh pasal 25 bagi wajib 

pajak orang pribadi 

37     Menghitung PPh pasal 26 

38     
Menjelaskan teknik melakukan 

rekonsiliasi fiskal 

39     Menghitung PPnBM 

40     
Menghitung dan mencatat penghentian 

aset tetap 

41   

Mengoperasikan 

aplikasi komputer 

akuntansi 

Peserta didik dapat menjelaskan 

elemen dalam sistem komputerisasi 

akuntansi dalam suatu perusahaan 

42     

Peserta didik dapat mengubah format 

tanggal dengan format yang berlaku di 

Indonesia. 

43     
Peserta didik dapat membuat file data 

akuntansi perusahaan. 

44     
Peserta didik dapat mengatur pajak 

pertambahan nilai (PPN). 

45     

Peserta didik dapat menyusun daftar 

akun dan tautan antar akun (linked 

accounts). 

46     
Peserta didik dapat mengentri saldo 

awal akun buku besar. 



47     

Peserta didik dapat membuat kartu 

piutang usaha dan mengentri saldo 

piutang usaha. 

48     
Peserta didik dapat membuat kartu 

utang dan mengentri saldo awalnya 

49     

Peserta didik dapat mengentri 

transaksi pembelian perlengkapan/ 

persediaan. 

50     
Peserta didik dapat mengentri 

transaksi pengeluaran kas. 

51     
Peserta didik dapat mengentri 

transaksi penerimaan kas. 

52     
Peserta didik dapat mengentri 

transaksi penjualan barang. 

53     

Peserta didik dapat menganalisis 

transaksi Kas di Bank untuk 

menyelesaikan rekonsiliasi bank. 

54     

Peserta didik dapat menganalisis 

transaksi umum untuk mencatat 

penyesuaian pada akhir periode. 

55     
Peserta didik dapat menampilkan 

laporan keuangan perusahaan. 

56     
Peserta didik dapat membuat backup 

file data akuntansi dan restrore file. 

57   
Menyajikan laporan 

harga pokok produk 

Mengklasifikasikan biaya-biaya yang 

terkait dengan proses produksi. 

58     

Mencatat pengakuan biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik. 

59     

Mengidentifikasi tahapan penyusunan 

laporan keuangan untuk perusahaan 

manufaktur. 

60     

Menjabarkan 2 metode pengumpulan 

biaya produksi yaitu metode berdasar 

pesanan dan metode berbasis proses. 



61     

Mencatat biaya bahan baku dan bahan 

penolong, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik dalam metode harga 

pokok pesanan. 

62     

Menghitung harga pokok pesanan dan 

pencatatannya ke dalam kartu pesanan 

serta mencatat penyerahan produk jadi 

ke pemesan. 

63     

Mencatat biaya bahan baku dan bahan 

penolong, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik dalam metode harga 

pokok proses. 

64     
Menyusun laporan harga pokok proses 

untuk perusahaan manufaktur. 

Kode : 1.687GM4050 

Mata Ujian : Alat Mesin Pertanian (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral 

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  



6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     
Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 



belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik.  

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan 

implikasinya. 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif 

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prins 

18 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 



21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

25   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

26     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 



pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari. 

28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari. 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur. 

31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 



teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

37     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari pesertadidik 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

39     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

40     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

41     Menyusun RPP 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 



lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

44     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

47     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

48   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 



ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

50 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

 

51 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

54     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

55     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

56 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 



mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

mencapai prestasi secara 

optimal  

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

57     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

58     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran. 

59   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui 

potensinya.  

60     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

61     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

62 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

63     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

64     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 



65   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam permain 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

66     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

67     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

68     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

69 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

72     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



73   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

74     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

75   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik 

prosedur penilaian hasil 

belajar  

76     

Menguraikan teknik 

prosedur evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

77     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

78     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

79   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

80     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

81   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

82     
Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 



belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

83     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

84   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

85     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

86     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

87   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

88     
Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  

89 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik 

90     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

91     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

92   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan  

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. 

93     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar. 



94     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

95   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

96     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

97 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

98     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

99   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

100     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

101     
Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 



pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

102   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

103     Menyusun proposal PTK 

104     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  

105     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menggunakan motor 

penggerak (diesel, bensin 

dan listrik) sebagai 

sumber tenaga penggerak 

alat mesin pertanian 

Menentukan jenis motor 

penggerak  

2     

Manganalisis penggunaan motor 

diesel, motor bensin dan listrik 

pada alat pertanian 

3     
Memasang motor penggerak pada 

alat mesin pertanian 

4     
Mengoperasikan motor penggerak 

pada alat 

5     
Mengelola motor diesel, bensin 

dan listrik 

6   

Memodifikasi motor 

penggerak alat mesin 

pertanian (diesel, motor 

bensin dan motor listrik) 

Menentukan bagian-bagian motor 

penggerak alat mesin pertanian 

(diesel, bensin dan listrik) 



7     

Menentukan teknik modifikasi 

motor penggerak alat mesin 

pertanian (diesel, bensin dan 

listrik) 

8     

Mengganti motor penggerak alat 

mesin pertanian (diesel, bensin 

dan listrik) 

9     

Menguji hasil modifikasi motor 

pengerak alat mesin pertanian 

(diesel, bensin dan listrik) 

10   

Merawat motor penggerak 

(bensin, diesel dan listrik 

) alat mesin pertanian 

Menganalisis tingkat kerusakan 

motor penggerak 

11     

Menentukan jenis perawatan 

motor penggerak alat mesin 

pertanian 

12     

Mengkalibrasi hasil perawatan 

motor penggerak (bensin, diesel 

dan listrik) alat mesin pertanian 

13   
Menggunakan Prosedur 

gambar teknik 

Menganalisis konsep, fakta, 

prinsip dan prosedur gambar 

teknik 

14     

Menggambar berbagai bentuk 

proyeksi orthogonal dan isometrik 

dari objek gambar dan benda 

dengan alat gambar manual 

15   
Menggunakan teknologi 

gambar teknik 

Menganalisis konsep, fakta, 

prinsip dan prosedur gambar 

teknik dengan bantuan komputer 

16     

Menggambar konstruksi alat, 

mesin dan bangunan pertanian 

dengan bantuan aplikasi computer 

(CAD) 

17   
Mendisain alat mesin da 

bangunan pertanian 
Membaca gambar teknik 



18     

Menentukan kebutuhan bahan 

rancang bangun alat, mesin dan 

bangunan pertanian 

19   

Mengelola bahan logam 

untuk pembuatan alat, 

mesin pertanian 

Menganalisis jenis dan sifat-sifat 

bahan logam 

20     

Menganalisis penggunaan bahan 

logam untuk pembuatan alat, 

mesin pertanian 

21     Mengelola bahan logam 

22   

Mengelola bahan non 

logam untuk kepentingan 

pertanian 

Menganalisis jenis dan sifat-sifat 

bahan non logam 

23     

Menganalisis penggunaan bahan 

non logam untuk perbaikan dan 

modifikasi alat mesin pertanian 

24     Mengelola bahan non logam 

25   

Mengelola bahan hasil 

pertanian untuk 

kepentingan pertanian 

Menganalisis jenis dan sifat-sifat 

bahan pertanian 

26     

Menganalisis penggunaan bahan 

hasil pertaniann untuk 

pengoperasian alat mesin 

pertanian 

27     Mengelola bahan hasil pertanian 

28   
Menunjukan traktor 

pertanian 

Menganalisis jenis traktor 

pertanian 

29     Menganalisis implement traktor 

30     Menelaah alat kendali traktor 

31     Menelaah implement traktor 

32     Menelaah traktor pertanian 

33   

Mengoperasikan traktor 

maju mundur tanpa 

implement 

Menunjukkan pengecekan traktor 

sebelum dihidupkan 



34     
Mengendalikan motor penggerak 

traktor 

35     
Mengendalikan kopling dan 

persneling 

36     
Menyetir traktor maju dan mundur 

tanpa rintangan 

37     
Menyetir traktor maju dan mundur 

dengan rintangan 

38     
Menyetir traktor dengan berbagai 

kecepatan 

39     
Melakukan perhitungan slip 

traktor 

40   

Mengelola perawatan dan 

perbaikan traktor 

pertanian 

Mengdiagnosis kerusakan traktor 

41     
Menyusun administrasi 

pemeliharaan 

42     
Menentukan pemeliharaan 

preventif traktor 

43     Menentukan perbaikan traktor 

44   
Memasang implement 

traktor pertanian 

Mengdiagnosis Tiga titik gandeng 

pada traktor 

45     

Menganalisis Teknik 

penggandengan implement pada 

traktor (roda 2 / 4) ( bajak singkal, 

bajak piring, rotavator, gelebek, 

penggulud,) 

46     
Menggabungkan implement pada 

traktor 

47     
Menerapkan Keselamatan kerja 

penggandengan implement 

48   

Mengoperasikan traktor 

yang dilengkapi dengan 

implemen 

Menganalisis Teknik 

pengoperasian traktor maju 

mundur melalui rintangan dengan 

implement 



49     

Menerapkan Keselamatan kerja 

pengoperasian traktor dengan 

implement 

50     
Menyetir traktor dengan berbagai 

kecepatan 

51     
Menyetir traktor yang dilengkapi 

implemen melewati rintangan  

52   

Mengoperasikan traktor 

pertanian untuk mengolah 

tanah 

Menganalisis pola Pengolahan 

Tanah 

53     
Menganalisis factor yang 

mempengaruhi pengolahan tanah 

54     
Menganalisis Jenis-jenis alat 

pengolahan tanah 

55     
Melakukan perhitungan kapasitas 

kerja teoritis dan praktis 

56     
Melakukan perhitungan ekonomi 

pengolahan tanah 

57     

Menggandeng /memasang alat 

mesin pengolahan tanah pada 

traktor 

58     
Menyetir traktor pertanian untuk 

mengolah tanah 

59   

Mengoperasikan alat 

mesin pemeliharaan 

tanaman 

Menganalis jenis dan klasifikasi 

alat mesin pemeliharaan tanaman 

60     
Menganalisis bagian-bagian alat 

mesin pemeliharaan tanaman  

61     
Mengkalibrasi alat mesin 

pemeliharaan tanaman 

62     
Menggunakan alat mesin 

pemeliharaan 

63     

Menghitung kapasitas kerja 

pengoperasian alat mesin 

pemeliharaan 



64     
Merawat alat mesin pemeliharaan 

tanaman 

65     

Menyimpulkan perhitungan 

ekonomi alat mesin pemeliharaan 

tanaman 

66   
Mengoperasikan alat 

mesin budidaya tanaman 

Menganalisis jenis dan klasifikasi 

alat mesin budidaya tanaman 

67     
Menganalisis bagian-bagian alat 

mesin mesin budidaya tanaman 

68     

Mengkalibrasi alat mesin 

budidaya tanaman budidaya 

tanaman 

69     
Menggunakan alat mesin mesin 

budidaya tanaman 

70     

Menghitung kapasitas kerja 

pengoperasian alat mesin 

budidaya tanaman 

71     
Merawat alat mesin budidaya 

tanaman 

72     

Menyimpulkan perhitungan 

ekonomi alat mesin budidaya 

tanaman 

73   
Mengoperasikan alat 

mesin pasca panen 

Menganalisis jenis dan klasifikasi 

alat mesin pasca panen 

74     
Menganalisis bagian-bagian alat 

mesin mesin pasca panen 

75     
Mengkalibrasi alat mesin pasca 

panen 

76     
Menggunakan alat mesin mesin 

pasca panen 

77     
Menghitung kapasitas kerja alat 

mesin pasca panen 

78     Merawat alat mesin pasca panen 



79     
Menyimpulkan perhitungan 

ekonomi alat mesin pasca panen 

80   

Mengoperasikan alat 

perkakas tangan dan 

listrik untuk perawatan 

alat mesin pertanian 

Menganalisis jenis dan klasifikasi 

alat perkakas tangan dan listrik  

81     

Menganalisis teknik 

pengoperasian alat perkakas 

tangan dan listrik  

82     

Menggunakan alat perkakas 

tangan dan listrik untuk perawatan 

alat mesin pertanian 

83   

Mengoperasikan alat 

mesin pengelasan untuk 

perawatan alat mesin 

pertanian 

Menganalisis jenis dan klasifikasi 

alat mesin pengelasan 

84     

Menganalisis teknik 

pengoperasian alat mesin 

pengelasan 

85     

Menggunakan alat mesin 

pengelasan untuk perawatan alat 

mesin pertanian  

86   

Mengoperasikan alat 

mesin produksi untuk 

perawatan alat mesin 

pertanian 

Menganalisis jenis dan klasifikasi 

alat mesin produksi 

87     
Menganalisis teknik 

pengoperasian alat mesin produksi 

88     

Menggunakan alat mesin produksi 

untuk perawatan alat mesin 

pertanian 

89   

Merencanakan kegiatan 

usaha jasa alat mesin 

pertanian 

Menghitung kebutuhan sarana dan 

prasarana 

90     
Menghitung kebutuhan tenaga 

kerja 



91     Menghitung kebutuhan Biaya 

92     
Menghitung kebutuhan waktu 

proses kegiatan 

93     Mendesain rencana pemasaran 

94     Menyusun rencana kegiatan 

95   
Mengelola usaha jasa alat 

mesin pertanian 

Mencatat/membukukan 

penggunaan sarana dan prasarana 

96     
Mencatat/membukukan 

penggunaan tenaga kerja 

97     
Mencatat/membukukan 

penggunaan biaya 

98     
Mencatat/membukukan waktu 

proses kegiatan 

99     Memasarkan hasil produksi 

100     Menyusun laporan kegiatan 

101   

Mengevaluasi kegiatan 

usaha jasa alat mesin 

pertanian 

Mengukur ketepatan penggunaan 

sarana dan prasarana 

102     
Mengukur ketepatan penggunan 

tenaga kerja 

103     
Mengukur ketepatan penggunaan 

biaya 

104     
Mengukur ketepatan waktu proses 

kegiatan 

105     
Mengukur Laba rugi hasil usaha 

jasa 

Kode : 1.580GM3010 

Mata Ujian : Analis Kesehatan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5     

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 



pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

7 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

9 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

10     

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

11     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

12   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

13     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

14 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 



pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

15   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

16   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

17     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

18   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

20     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

22   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 



23     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

24     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

26     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

27   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

28 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

29     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

30   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 



31 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

32   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

33     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai tentang 

klasifikasi, reproduksi, dan 

cara infeksi bakteri 

Menelaah klasifikasi dan 

taksonomi bakteri 

2   

Menguasai bentuk-bentuk 

bakteri meliputi cara fiksasi 

dan pewarnaannya. 

Menguraikan bentuk â€“ 

bentuk bakteri 

3     

Melakukan pewarnaan 

sederhana terhadap sediaan 

bakteri 

4     

Melakukan pewarnaan 

differensial terhadap 

sediaan bakteri 

5   
Menguasai cara sterilisasi 

terhadap bakteri 

Melakukan sterilisasi media 

dengan cara sterilisasi 

uap/autoclave 



6   

Menguasai pembuatan jenis-

jenis media pertumbuhan 

bakteri sesuai fungsinya 

Melakukan pembuatan jenis 

â€“ jenis media cair 

7     

Melakukan pembuatan jenis 

â€“ jenis media padat sesuai 

fungsinya 

8   
Menguasai cara pengambilan 

sample secara bakteriologis 

Melakukan pengambilan 

sample darah untuk 

pemeriksaan bakteriologi 

9     

Menugaskan pengambilan 

sample sputum untuk 

pemeriksaan bakteriologi 

10   

Menguasai cara isolasi, dan 

identifikasi hasil inokulasi 

sample pemeriksaan 

bakteriologi 

Melakukan isolasi dan 

identifikasi hasil inokulasi 

sample terhadap bakteri 

Gram positive coccus 

11     

Melakukan isolasi dan 

identifikasi hasil inokulasi 

sample terhadap bakteri 

Gram negative batang 

12   
Menguasai uji fisika, kimia, 

serologi terhadap bakteri 

Melakukan uji biokimia 

terhadap spesies bakteri 

13     
Menjelaskan uji serologi 

terhadap spesies bakteri 

14   
Menguasai uji resistensi 

terhadap antibiotika 

Menjelaskan uji resistensi 

antibiotika terhadap 

ketahanan bakteri 

15   

Menguasai uji bakteri dalam 

sample air, makanan, dan 

minuman 

Menghitung jumlah bakteri 

dalam sample air 

16   

Menguasai pengertian 

tentang parasit dan 

klasifikasinya yang 

berhubungan dengan 

kesehatan. 

Mengklasifikasi jenis-jenis 

parasit 

17   
Menguasai jenis - jenis 

protozoa, helmint, jamur dan 

Menguraikan jenis-jenis 

protozoa 



parasit lainnya pada tubuh 

manusia 

18     
Menguraikan jenis-jenis 

helmintes 

19     
Menguraikan jenis-jenis 

jamur 

20     
Menguraikan jenis-jenis 

arthropoda 

21   

Mengaitkan berbagai jenis 

parasit pada manusia dengan 

siklus hidupnya 

Menjelaskan siklus hidup 

parasit sesuai habitat pada 

hospesnya 

22   

Menguasai pengambilan 

sample urin, feces, darah, 

dan bagian tubuh lainnya 

untuk pemeriksaan parasit 

Melakukan pengambilan 

sample darah untuk 

pemeriksaan protozoa dan 

helminthes 

23   

Melaksanakan pemeriksaan 

berbagai jenis parasit tubuh 

manusia dalam urin, feces, 

darah, dan bagian tubuh 

lainnya 

Melakukan pemeriksaan 

protozoa dalam sample 

feces 

24     

Melakukan pemeriksaan 

protozoa dalam sample 

darah 

25     

Melakukan pemeriksaan 

protozoa dalam sample 

secret vagina 

26     

Melakukan pemeriksaan 

helminthes dalam sample 

feces 

27     

Melakukan pemeriksaan 

helminthes dalam sample 

darah 

28   

Menguasai klasifikasi dan 

morfologi serangga sebagai 

vector penyebab penyakit 

pada manusia 

Menjelaskan peran serangga 

sebagai vector penyebab 

penyakit 



29   

Menguasai pengambilan 

sample dan pemeriksaan 

Darah Rutin, Darah 

Lengkap, dan Haemostasis 

Melakukan pengambilan 

sample darah vena 

30     
Melakukan pengambilan 

sample darah perifer 

31     
Melakukan pemeriksaan 

kadar Hemoglobin 

32     
Melakukan pemeriksaan 

hitung jumlah lekosit 

33     
Melakukan pemeriksaan 

hitung jumlah eritrosit 

34     
Melakukan pemeriksaan 

hitung jumlah trombosit 

35     
Melakukan pemeriksaan 

hitung jenis lekosit 

36     
Melakukan pemeriksaan 

Laju Endap Darah 

37     
Melakukan pemeriksaan 

Hematokrit 

38     
Melakukan pemeriksaan 

waktu pendarahan (BT) 

39     
Melakukan pemeriksaan 

waktu pembekuan (CT) 

40   

Menguasai pengukuran 

diameter eritrosit dan nilai 

indeks 

Menghitung nilai indeks 

eritrosit 

41   

Mengaitkan jenis - jenis 

anemia dengan pemeriksaan 

laboratorium 

Menjelaskan hubungan 

antara anemia dengan 

pemeriksaan darah rutin 

42   

Menguasai uji daya tahan 

osmotic terhadap sel darah 

merah 

Melakukan pemeriksaan 

daya tahan osmotic sel 

darah merah terhadap 

berbagai kadar NaCl yang 

berbeda 



43   
Menguasai kelainan bentuk 

sel - sel darah 

Menjelaskan hubungan 

antara kelainan sel darah 

dengan berbagai penyakit 

44   

Menguasai pemeriksaan 

makroskopik urin, feces dan 

cairan tubuh lainnya 

Melakukan pemeriksaan 

warna, bau, kejernihan urin 

45     
Menjelaskan perbedaan ciri-

ciri transudat dan eksudat 

46   
Menguasai pemeriksaan 

mikroskopik urin 

Melaksanakan pemeriksaan 

sedimen urin 

47   
Menguasai pemeriksaan 

kimia urin 

Melakukan pemeriksaan 

protein urin 

48     
Melakukan pemeriksaan 

glukosa urin 

49     
Melakukan pemeriksaan 

bilirubin urin 

50     
Melakukan pemeriksaan 

keton urin 

51     
Melakukan pemeriksaan 

narkoba dalam urin 

52   

Menguasai pemeriksaan 

kimia darah secara 

fotometrik 

Melakukan pemeriksaan 

kimia darah terhadap faal 

pankreas 

53     

Melakukan pemeriksaan 

kimia darah terhadap faal 

hati 

54     

Melakukan pemeriksaan 

kimia darah terhadap faal 

ginjal 

55     

Melakukan pemeriksaan 

kimia darah terhadap faal 

kardio vasculer 

56   

Menguasai proses 

pembentukan batu ginjal dan 

batu empedu  

Menjelaskan proses 

pembentukan batu ginjal  



57     
Menjelaskan perbedaan 

jenis-jenis batu ginjal 

58     
Menjelaskan cara 

pemeriksaan batu ginjal 

59   
Menguasai pemeriksaan 

darah samar  

Melakukan pemeriksaan 

darah samar dalam feces 

60   
Menguasai konsep dasar 

immunologi 

Menjelaskan tentang prinsip 

dasar immunologi 

61     
Menjelaskan tentang dasar-

dasar reaksi serologis 

62   
Menguasai macam - macam 

antigen dan antibody 

Menjelaskan fungsi dari 

immunisasi aktif dan pasif 

63   
Mengaitkan kekebalan tubuh 

terhadap penyakit 

Menjelaskan proses 

pemeriksaan immunologis 

pada berbagai penyakit 

64   

Menguasai jenis - jenis 

sample serologis dan cara 

penanganannya 

Melakukan pengambilan 

sample darah untuk uji 

serologis 

65   
Menguasai jenis â€“ jenis 

pemeriksaan serologi 

Melakukan pemeriksaan 

golongan darah 

66     
Melakukan uji serologis 

terhadap penyakit typus 

67     
Melakukan uji serologis 

terhadap kehamilan  

68     

Melakukan uji serologis 

terhadap penyakit genital 

antigen non spesifik 

69     
Melakukan uji serologis 

terhadap penyakit hepar 

Kode : 1.565GM8010 

Mata Ujian : Animasi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

(0) (0) 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun keterampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik  

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan.  

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran 



11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan  

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai hasil 

rancangan  

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     
Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 



secara bertahap sesuai hasil 

rancangan 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal.  

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal  

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik  

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam  

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar.  

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu.  

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar.  

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 



pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran  

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan  

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran.  

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan  

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 Desain Dasar  

Menerapkan ekplorasi 

Unsur-Unsur Seni 

Rupa 

Menjelaskan eksplorasi 

unsur dasar Seni Rupa 

2     
Menganalisa eksplorasi 

unsur-unsur seni rupa 



3     
Merangkum unsur-unsur 

seni rupa 

4   

Menerapkan prinsip-

prinsip penyusunan 

mengarahkan 

Menjelaskan prinsip 

penyusunan mengarahkan  

5     
Menganalisis prinsip 

penyusunan mengarahkan 

6   

Menerapkan Prinsip 

penyusunan 

memusatkan 

Menjelaskan prinsip 

penyusunan memusatkan  

7     
Merangkum prinsip 

penyusunan memusatkan 

8   

Menerapkan prinsip-

prinsip penyusunan 

menyatukan 

Menjelaskan prinsip 

penyusunan menyatukan 

9     
Menentukan prinsip 

penyusunan menyatukan 

10   
Menerapkan Unsur 

Bentuk Tiga Dimensi 

Menjelaskan unsur bentuk 

tiga dimensi 

11     
Membuat unsur bentuk tiga 

dimensi 

12 Desain Dasar  
Menerapkan Prinsip 

Tranformasi  
 

13 Gambar 
Menerapkan Gambar 

Benda 
Menjelaskan gambar benda  

14     Membuat gambar benda 

15     

Menerangkan teknik gelap 

terang di dalam 

menggambar bentuk 

16   
Menerapkan Gambar 

Flora 
Menggambar flora 

17   
Menerapkan Gambar 

Fauna 
Menggambar fauna 



18   
Menerapkan gambar 

manusia 

Menjelaskan teori gambar 

manusia 

19     
Menggambar anatomi 

manusia 

20     
Menggambar anatomi 

wajah 

21   

Menerapkan gambar 

lingkungan atau 

suasana 

Menjelaskan gambar 

lingkungan atau suasana 

22     
Membuat gambar 

lingkungan atau suasana 

23   
Menerapkan gambar 

proyeksi 

Menentukan gambar 

proyeksi 

24   
Menerapkan gambar 

perspektif 
Menggambar perspektif  

25 Wawasan Seni 
Memahami Sejarah 

Seni  

Menjelaskan 

perkembangan sejarah seni 

rupa di Indonesia 

26     

Merangkum perkembangan 

sejarah seni rupa di 

Indonesia 

27   
Memahami Sejarah 

Seni Rupa Timur 

Merangkum Sejarah Seni 

Rupa Timur 

28   
Memahami Sejarah 

Seni Rupa Barat 

Menjelaskan Sejarah Seni 

Rupa Barat 

29     
Menganalisis Sejarah Seni 

Rupa Barat 

30   
Memahami Teori 

Seni 
Menerangkan konsep seni 

31   
Memahami Apresiasi 

Seni 

Mengemukakan apresiasi 

seni 

32     Melakukan apresiasi seni  

33 
Menguasai materi, struktur, 

konsep dan pola pikir keilmuan 

Memahami Teori 

Sketsa 
Memperjelas teori sketsa 



yang mendukung mata pelajaran 

Sketsa 

34 

Menguasai materi, struktur, 

konsep dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran 

Ilustrasi 

Menerapkan Jenis 

Gambar Ilustrasi 

Mengidentifikasi jenis 

gambar ilustrasi 

35     
Menerapkan jenis gambar 

ilustrasi cerita bergambar 

36   

Menerapkan fungsi 

Gambar Ilustrasi 

Iklan 

Mengklasifikasi fungsi 

gambar ilustrasi iklan 

37   
Menerapkan Teknik 

Gambar Ilustrasi 

Mengidentifikasii teknik 

gambar ilustrasi 

38     

Mengembangkan gambar 

ilustrasi dengan teknik out 

line 

39   
Menerapkan Teknik 

Digital Dua Dimensi 

Menentukan teknik digital 

dua dimensi 

40     
Mensimulasikan teknik 

manipulasi gambar 

41   
Menerapkan Teknik 

Digital Tiga Dimensi 

Mengidentifikasi teknik 

digital tiga dimensi 

42     

Mengembangkan teknik 

digital dengan tiga dimensi 

modelling 

43 

Menguasai materi, struktur, 

konsep dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran 

Videografi 

Menerapkan proses 

pembuatan naskah 
Menyusun naskah 

44   
Menerapkan 

storyboard 
Menentukan storyboard 

45     Membuat storyboard 

46   Menerapkan editing 
Memperjelas teori dan 

teknik editing 

47     Melakukan editing 



48   
Menerapkan spesial 

efek 

Memperjelas teori special 

efek  

49     
Melakukan proses special 

efek 

50   

Memahami teori 

wawasan dan prinsip 

animasi 

Memperjelas teori 

wawasan dan prinsip - 

prinsip animasi 

51     

Merangkum teori wawasan 

dan prinsip - prinsip 

animasi 

52   
Menerapkan gambar 

keypose 

Memperjelas tentang 

keypose 

53     Membuat gambar keypose 

54   
Menerapkan gambar 

inbetween 

Memperjelas tentang 

inbetween 

55     
Membuat gambar 

inbetween 

56   

Menerapkan gambar 

modeling animasi dan 

game 

Memperjelas tentang 

modelling untuk animasi 

dan game 

57     

Membuat tentang 

modelling untuk animasi 

dan game 

58   Menerapkan rigging Menentukan riging 

59     Melakukan proses riging 

60   
Menerapkan 

teksturing 

Memperjelas tentang 

lighting 

61     Melakukan proses lighting 

62   
Menerapkan 

rendering 

Memperjelas tentang 

rendering 

63     
Melakukan proses 

rendering 



64 

Menguasai materi, struktur, 

konsep dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran 

digital animasi 

Memahami konsep 

digital animasi 

Memperjelas teori tentang 

teknik dan proses digital 

animasi 

65     

Merangkum teori tentang 

teknik dan proses digital 

animasi 

66   Menerapkan scaning 
Mengerjakan proses 

scaning 

67   
Menerapkan 

pewarnaan 

Memperjelas tentang 

pewarnaan 

68     
Mengerjakan proses 

pewarnaan 

69   Menerapkan editing Melakukan proses editing 

70   
Menerapkan 

kompossing 

Memperjelas tentang 

langkah-langkah 

kompossing 

71     
Melakukan langkah-

langkah kompossing 

Kode : 1.215GJ0000 

Mata Ujian : Antropologi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Guru mampu menganalisis 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik, moral, 

spiritual, sosial, kultural, 

emosional dan intelektual. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Guru mampu 

mengidentifikasi kesulitan-

kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

antropologi 



3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Guru mampu menganalisis 

pendekatan pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dengan tepat. 

4     

Guru mampu menganalisis 

strategi pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dengan tepat 

5     

Guru mampu menganalisis 

metode pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dengan tepat 

6 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan  

Disajikan rumusan tujuan 

pembelajaran Antropologi, 

guru dapat menganalisis 

materi belajar yang sesuai 

untuk mencapai tujuan 

dengan benar. 

7   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Disajikan rumusan tujuan 

pembelajaran Antropologi, 

guru dapat menganalisis 

materi pembelajaran yang 

terkait dengan pengalaman 

dan tujuan pembelajaran 

dengan benar. 

8     

Memberikan contoh 

penerapan kegiatan 

pembelajaran yang 

didasarkan pada KI/KD 

9 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Guru dapat menyusun 

rancangan pembelajaran 

(RPP) yang mendidik 

berdasarkan Permendibud 

No. 103 Tahun 2014 tentang 

standar Proses untuk 

kegiatan di dalam kelas mata 

pelajaran Antropologi 

dengan benar (6) 



10     

Guru dapat Menjelaskan 

fungsi indikator dimana 

indikator merupakan turunan 

dari KD 

11   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

uru dapat menggunakan 

media pembelajaran yang 

relevan dengan karakteristik 

peserta didik untuk mata 

pelajaran Antropologi dalam 

rangka mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

dengan benar 

12     

Disajikan paparan sumber 

pembelajaran, guru mampu 

menganalisis penggunaan 

sebuah sumber belajar yang 

sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan 

matapelajaran Antropologi 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

13     

Disajikan indikator, guru 

dapat menentukan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran IPS 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

14     

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan 

15 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

Guru dapat menentukan 

fasilitas teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

pembelajaran Antropologi 

16 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Disajikan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

guru mampu menganalisis 

berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 



mencapai prestasi secara 

tepat. 

17 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan dengan 

peserta didik 

Berkomunikasi scr efektif, 

empatik, santun dgn peserta 

didik dg bahasa yg khas dlm 

interaksi kegiatan/permainan 

yg mendidik yg terbangun 

scr siklikal dr (a) penyiapan 

kondisi psikologis psrt didik 

untuk ambil bagian dlm 

permain melalui bujukan dan 

contoh, 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

18   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Disajikan illustrasi 

pelaksanaan penilaian di 

kelas, guru mampu 

menentukan aspek-aspek 

proses dan yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran Antropologi 

dengan benar 

19     

Guru mampu menentukan 

kelebihan dan kekurangan 

teknik penilaian sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran Antropologi 

dengan benar. 

20     

Menentukan prinsip 

penilaian yang sesuai dengan 

standar penilaian 

21   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Disajikan illustrasi 

pelaksanaan penilaian di 

kelas, guru mampu 

mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dengan benar 

22   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Disajikan illustrasi kegiatan 

pembelajaran, guru dapat 

menganalisis kegiatan 



evaluasi proses dan hasil 

belajar dengan benar 

23 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Disajikan hasil penilaian, 

guru dapat melakukan tindak 

lanjutnya 

24   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

.Guru dapat memanfaatkan 

hasil penilaian untuk 

perbaikan pelaksanaan 

pembelajaran 

25 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Disajikan illustrasi 

pelaksanaan pembelajaran di 

kelas, guru dapat melakukan 

refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan dengan benar 

26   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Guru dapat menyusun 

prososal PTK untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran mata pelajaran 

antropologi dengan benar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami standar 

kompetensi mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami standar kompetensi guru 

mata pelajaran Antropologi sesuai 

dengan Permen 16 Tahun 2007 

tentang standar isi  

2     
Menganalisis hubungan SKL, KI 

dan KD  

3   

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran 

yang diampu. 

Disajikan uraian dalam bentuk 

kasus, guru mampu menerapkan 

konsep-konsep dasar dan 

ketrampilan dalam memahami 

keberagaman budaya, agama, 

religi/kepercayaan, tradisi, dan 

bahasa beserta unsur-unsurnya yang 

ada di masyaraka 



4     

Disajikan uraian dalam bentuk 

kasus, guru mampu menerapkan 

konsep-konsep dasar dan 

ketrampilan dalam memahami 

keberagaman budaya, agama, 

religi/kepercayaan, tradisi, dan 

bahasa beserta unsur-unsurnya yang 

ada di masyarakat  

5     

Guru dapat menganalisis kesamaan 

dan keberagaman budaya 

berdasarkan teori antropologi 

dengan benar  

6     

Guru dapat mendiskripsikan konsep 

masyarakat berdasarkan teori 

antropologi dengan benar  

7     

Guru dapat menganalisis wujud 

kebudayaan berdasarkan teori 

antropologi dengan benar  

8     

Guru dapat menganalisis hubungan 

antara masyarakat dengan 

kebudayaan berdasarkan teori 

kebudayaan dengan benar  

9     

Disajikan contoh dinamika budaya 

yang terdapat di masyarakat, guru 

dapat menganalisis berbagai faktor 

yang mendorong terjadinya 

dinamika budaya dengan benar  

10     

Guru dapat menganalisis unsur-

unsur proses dinamika dan 

pewarisan budaya dalam rangka 

integrasi nasional dengan tepat  

11     

Guru dapat menganalisis faktor-

faktor yang mendorong integrasi 

nasional dengan benar  

12     

Guru dapat menganalisis faktor-

faktor yang menghambat integrasi 

nasional dengan benar  

13     
Disajikan contoh kebudayaan dalam 

masyarakat, guru dapat 



menganalisis unsur-unsur 

kebudayaan berdasarkan teori 

kebudayaan dengan benar  

14     

Disajikan contoh keberagaman 

budaya, guru dapat menganalisis 

potensi negatip dan positip dari 

keberagaman budaya yang ada di 

masyarakat setempat dalam 

kaitannya dengan budaya nasional 

dengan benar  

15     
Guru dapat menjelaskan konsep 

perilaku menyimpang dengan benar  

16     

Guru dapat mengidentifikasi jenis-

jenis perilaku menyimpang dalam 

masyarakat dengan benar  

17     

Guru dapat mengidentifikasi 

penyebab munculnya perilaku 

menyimpang  

18     

Disajikan contoh kasus perilaku 

menyimpang, guru dapat 

menganalisis alternatif penyelsaian 

masalah akibat perilaku 

menyimpang tersebut dengan benar  

19     

Disajikan gambar hasil kebudayaan, 

guru dapat mendiskripsikan budaya 

lokal dengan benar  

20     
Guru dapat menganalisis pengaruh 

budaya asing dengan benar  

21     
Guru dapat menganalisis hubungan 

antar budaya dengan benar  

22     
Guru dapat menyusun bahan ajar 

dengan benar  

23     

Guru dapat menganalisis keterkaitan 

antara bahasa, dialek dalam 

kebudayaan di masyarakat  

24     
Guru dapat menjelaskan keberadaan 

dan perkembangan tradisi lisan 



dalam masyarakat setempat dengan 

benar  

25     

Disajikan fenomena pewarisan 

budaya, guru dapat menganalisis 

proses pewarisan budaya pada 

masyarakat tradisional  

26     

Disajikan fenomena pewarisan 

budaya, guru dapat menganalisis 

berbagai gejala melemahnya nilai-

nilai budaya tradisional dalam 

berbagai masyarakat suku bangsa  

27     

Disajikan contoh fenomena 

penggunaan bahasa, dialek dan 

tradisi lisan di masyarakat, guru 

dapat mengembangkan sikap 

kepedulian terhadap bahasa, dialek 

dan tradisi lisan dengan benar  

28     

Guru dapat menganalisis kesamaan 

dan keberagaman bahasa dan dialek 

berdasarkan teori antropologi 

dengan benar  

29     
Guru dapat mendiskripsikan 

pengertian penelitian etnografi  

30     
Guru dapat mendiskripsikan 

karakteristik penelitian etnografi  

31     
Guru dapat mengidentifikasi jenis-

jenis penelitian etnografi  

32     
Guru dapat menguraikan prosedur 

penelitian etnografi  

33     
Guru dapat mendiskripsikan 

pengertian kesetaraan dengan benar  

34     
Guru dapat mengkategorikan 

kesetaraan dengan benar  

35     
Guru dapat mendiskripsikan konsep 

perubahan sosial dengan benar  



36     
Guru dapat mengidentifikasi teori-

teori dalam perubahan sosial-budaya  

37     

Guru dapat mengidentifikasi 

bentuk-bentuk perubahan sosial-

budaya dengan benar  

38     

Guru dapat mengidentifikasi faktor-

faktor penyebab perubahan sosial-

budaya  

39     

Guru dapat menganalisis pengaruh 

perubahan sosial-budaya pada 

masyarakat dengan benar  

40     

Guru dapat mengidentifikasi proses 

perubahan sosial-budaya dengan 

benar 

41     

Guru mampu menganalisis 

pengaruh IPTEK terhadap 

masyarakat dan perkembangan 

budaya secara tepat  

42     

Disajikan beberapa contoh, guru 

mampu menganalis proses 

pewarisan IPTEK dan kendalanya di 

lingkungan masyarakat secara tepat 

(3) 

43     

Disajikan uraian dalam bentuk 

kasus guru mampu menganalisis 

sikap menghargai hasil karya 

IPTEK dengan tepat  

44     

disajikan uraian dalam bentuk kasus 

guru mampu menganalisis pengaruh 

IPTEK terhadap penyebaran bahasa 

lokal secara tepat  

45     
Guru mampu menjelaskan konsep 

globalisasi  

46     
Guru mamapu mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebab globalisasi  

47     
Guru mampu mengidentifikasi 

faktor penghambat globalisasi  



48     

Guru mampu menganalisis 

pengaruh globalisasi bagi 

masyarakat dengan benar  

49     
guru dapat mengidentifikasi jenis-

jenis nilai budaya dengan benar  

50     
Guru dapat mengidentifikasi fungsi 

nilai-nilai budaya dengan benar  

51     

Guru dapat menganalisis upaya 

penanggulangan dampak globalisasi 

di bidang sosial-budaya dengan 

benar  

52     
guru dapat menganalisis penelitian 

antropologi dengan benar  

53     
guru dapat mengidentifikasi sifat-

sifat penelitian dengan benar  

54     

Guru dapat mengidentifikasi 

rancangan penelitian kualitatif 

dengan benar  

55     

Guru dapat mengidentifikasi 

karakteristik penelitian kualitatif 

dengan benar  

56     

Guru dapat membedakan penelitian 

kualiltatif dengan penelitian 

kuantitatif dengan benar  

57     

guru dapat menganalisis teknik 

dalam pengumpulan data dengan 

benar  

58     
Guru dapat meganalisis unsur-unsur 

dalam laporan penelitian  

59     
Guru dapat menentukan tujuan 

pembelajaran dengan tepat 

60 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik .  

Disajikan topik pembelajaran 

antropologi, guru dapat memilih 

materi pembelajaran antropologi 

sesuai dengan tema berdasarkan 



jenjang pendidikan peserta didik 

dengan tepat  

61   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Guru mampu menganalisis materi 

pembelajaran dari berbagai sumber 

baik yang bersifat langsung maupun 

tidak langsung sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik 

dengan tepat  

62     

Guru mampu menentukan upaya 

tindakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah yang dihadapi 

dalam proses belajar mengajar di 

kelas secara tepat  

63   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menentukan komponen 

pembelajaran yang perlu diperbaiki 

berdasarkan hasil refleksi 

pembelajaran sehingga mampu 

menjadi pembelajar yang tangguh  

64     

Guru mampu memanfaatkan upaya 

tindakan yang telah ditentukan 

untuk peningkatan 

keprofesionalannya secara tepat  

65   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Guru dapat menjelaskan penelitian 

tindakan kelas sesuai dengan 

rambu-rambu penulisan PTK  

66     

Guru mampu menyusun rancangan 

penelitian tindakan kelas sesuai 

dengan permasalahan pembelajaran 

yang dihadapi dengan baik  

67     

Guru mampu melaksanakan 

penelitian tindakan kelas sesuai 

dengan rancangan penelitian yang 

telah disusun dengan tepat  

68   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar 

dari berbagai sumber. 

Guru dapat mengidentifikasi sumber 

belajar berdasarkan perkembangan 

zaman dengan benar  



69 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

berkomunikasi. 

Guru dapat menjelaskan manfaat 

teknologi informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi dengan tepat.  

70   

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri. 

Guru dapat menjelaskan 

memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri  

Kode : 1.805GF0000 

Mata Ujian : Autis (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didikdari aspek 

fisik, moral, 

spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar, yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

mental, intelektual, 

emosional dan sosial, 

moral, dan latar belakang 

Mengidentifikasi karakteristik 

anak berkebutuhan khusus. 

2     

Menjelaskan prinsip-prinsip 

identifikasi anak berkebutuhan 

khusus. 

3     
Menentukan prosedur identifikasi 

anak berkebutuhan khusus. 

4     

Menentukan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi dalam melakukan 

identifikasi anak berkebutuhan 

khusus. 

5     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek mental. 



6     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek intelektual. 

7     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek emosional dan sosial. 

8     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek moral. 

9   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen potensi 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar 

Melakukan identifikasi potensi 

yang dimiliki anak berkebutuhan 

khusus. 

10     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek mental anak 

berkebutuhan khusus 

11     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek intelektual 

anak berkebutuhan khusus 

12     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek emosional dan 

sosial anak berkebutuhan khusus 

13     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek moral anak 

berkebutuhan khusus 

14     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek latar belakang 

sosial-budaya anak berkebutuhan 

khusus 

15     

Melakukan identifikasi potensi 

yang dimiliki anak berkebutuhan 

khusus 



16   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen kemampuan 

awal peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar 

Melakukan identifikasi 

kemampuan awal anak 

berkebutuhan Khusus 

17     
Melakukan asesmen kemampuan 

awal anak berkebutuhan Khusus 

18     
Melakukan identifikasi potensi 

anak berkebutuhan Khusus 

19     
Melakukan asesmen terhadap 

potensi anak berkebutuhan Khusus 

20   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen kesulitan 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa dalam setiap 

mata pelajaran 

Melakukan identifikasi kesulitan 

belajar anak berkebutuhan Khusus 

21     
Melakukan asesmen kesulitan 

belajar anak berkebutuhan Khusus 

22     

Melakukan identifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar bagi anak 

berkebutuhan Khusus 

23     

Memilih instrumen identifikasi 

kesulitan belajar anak 

berkebutuhan Khusus 

24     

Mengelompokkan kesulitan-

kesulitan belajar anak 

berkebutuhan Khusus 

25 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip 

Memilih berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik bagi anak 

Mengidentifikasi teori-teori 

belajar. 



pembelajaran yang 

mendidik. 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

26     Membedakan teori-teori belajar. 

27     

Menguraikan prinsip-prinsip 

umum pembelajaran pada anak 

berkebutuhan Khusus 

28     

Menguraikan prinsip-prinsip 

khusus pembelajaran pada anak 

berkebutuhan Khusus 

29     
Mendeskripsikan teori belajar 

behaviorisme. 

30     
Mendeskripsikan teori belajar 

kognitivisme 

31     
Mendeskripsikan teori belajar 

konstruktivisme 

32     

Mendeskripsikan pembelajaran 

aktif bagi anak berkebutuhan 

Khusus 

33     

Mendeskripsikan pembelajaran 

kooperatif bagi anak berkebutuhan 

Khusus 

34     

Mendeskripsikan pembelajaran 

kontektual bagi anak berkebutuhan 

Khusus 

35   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dan menyenangkan dalam 

berbagai mata pelajaran 

bagi anak berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

Menjelaskan pengertian 

pendekatan dan strategi 

pembelajaran. 



kecerdasan dan bakat 

istimewa. 

36     

Menguraikan perbedaan antara 

pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran. 

37     
Mendeskripsikan pendekatan 

pembelajaran saintifik. 

38     

Menggunakan pendekatan saintifik 

pada pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan Khusus 

39     

Menyusun program pembelajaran 

PAIKEM bagi anak berkebutuhan 

Khusus 

40     
Menggunakan model pembelajaran 

berbasis kegiatan (activity base). 

41     

Membedakan prinsip habilitasi dan 

rehabilitasi pada anak 

berkebutuhan Khusus 

42     

Mempraktikkan prinsip kasih 

sayang pada pembelajaran bagi 

anak berkebutuhan Khusus 

43     

Mempraktikkan prinsip 

keperagaan pada pembelajaran 

bagi anak berkebutuhan Khusus 

44   
Menerapkan pendekatan 

pembelajaran tematis 

Menjelaskan konsep pembelajaran 

tematis. 

45     
Menganalisis tema-tema 

pembelajaran. 

46     
Menetepkan sub-subtema pada 

setiap pembelajaran. 

47     
Mengidentifikasi bahan-bahan ajar 

yang diperlukan.  

48     
Mempraktikkan pembelajaran 

tematis. 



49 

Mengembangkan 

kurikulum yang 

terkait dengan mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

diampu 

Menerapkan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum untuk peserta 

didik berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mendeskripsikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum bagi 

anak berkebutuhan Khusus 

50     

Menganalisis kebutuhan program 

pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan Khusus 

51     

Menjelaskan prinsip umum 

pengembangan kurikulum bagi 

anak berkebutuhan Khusus 

52     

Menjelaskan prinsip khusus 

pengembangan kurikulum bagi 

anak berkebutuhan Khusus 

53     

Mendeskripsikan prinsip duplikasi 

dalam pengembangan kurikulum 

bagi anak berkebutuhan Khusus 

54     

Mendeskripsikan prinsip 

modifikasi dalam pengembangan 

kurikulum bagi anak berkebutuhan 

Khusus 

55     

Mendeskripsikan prinsip omisi 

dalam pengembangan kurikulum 

bagi anak berkebutuhan Khusus 

56   

Menentukan tujuan mata 

pelajaran sekolah dasar 

luar biasa 

Mengidentifikasi komponen-

komponen perumusan tujuan mata 

pelajaran. 

57     
Mendeskripsikan prinsip-prinsip 

perumusan tujuan mata pelajaran. 

58     

Menentukan langkah-langkah 

perumusan program 

pengembangan diri. (0) 

59     
Merumuskan tujuan mata 

pelajaran 



60   

Menentukan tujuan mata 

pelajaran program 

kekhususan pada tingkat 

sekolah dasar luar biasa 

Menjelaskan model-model 

pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan Khusus 

61     
Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran. 

62     
Menetapkan pengalaman belajar 

bagi anak berkebutuhan Khusus 

63   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan semua 

mata pelajaran program 

kekhususan pada satuan 

pendidikan sekolah dasar 

luar biasa 

Menjelaskan model-model 

program pengembangan diri anak 

berkebutuhan Khusus 

64     

Menyusun langkah-langkah 

program pengembangan diri anak 

berkebutuhan Khusus 

65     

Menetapkan pengalaman belajar 

program pengembangan diri anak 

berkebutuhan Khusus 

66   

Memilih materi/bahan ajar 

mata pelajaran umum dan 

program kekhususan 

sekolah dasar luar biasa 

yang relevan dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi materi ajar yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

67     

Menetapkan materi ajar yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

68     

Menyusun materi ajar yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

69     

Menggunakan materi ajar yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 



70     

Mengidentifikasi program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

71     

Menetapkan program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

72     

Menyusun program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

73     

Menggunakan program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

74   

Memilih dan/atau 

mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan, materi dan 

karakteristik peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mengidentifikasi media 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus 

75     

Menetapkan media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak berkebutuhan Khusus 

76     

Membuat media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak berkebutuhan Khusus 

77     

Menggunakan media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak berkebutuhan Khusus 

78     

Mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus 



79   

Menata materi 

pembelajaran secara benar 

sesuai dengan pendekatan 

yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

usia sekolah dasar 

Menyajikan materi pembelajaran 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

80     
Melakukan kegiatan aperspsi 

dalam kegiatan pendahuluan 

81     

Memberikan motivasi kepada 

peserta didik pada kegiatan 

pendahuluan 

82     
Melakukan kegiatan pendahuluan 

pembelajaran. 

83     
Melakukan kegiatan inti 

pembelajaran 

84     

Memberikan simpulan 

pembelajaran pada kegiatan 

penutup 

85     Melakukan evaluasi pembelajaran 

86     
Memberikan penguatan pada 

kegiatan penutup pembelajaran. 

87 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan prinsip-

prinsip perencanaan 

pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus yang 

mendidik termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mampu mempersiapkan prinsip 

modifikasi pembelajaran yang 

mendidik sesuai krakteristik anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

88     

Mampu melaksanakan penerapan 

prinsip modifikasi pembelajaran 

yang mendidik sesuai 

karakteristiki anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB. 

89   
Mengembangkan rencana 

pembelajaran individual 

Mampu 

merencanakanpengembangan 

model pembelajaran individual 

yang sesuai dengan karakteristik 



anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

90     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan pengembangan model 

pembelajaran individual yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

91   

Menyusun rencana 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas, 

sesuai dengan karakteriistik anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

92     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas, 

sesuai karakteristik anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

93     

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di laboratorium, 

sesuai karakteristik anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

94     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

dilaksanaka di laboratorium, sesuai 

karakteristik anak Berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB 

95     

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di lapangan, sesuai 

dengan karakteristik anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

96     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

ddpat dilaksanakan di lapangan 



sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

97   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan model pengembangan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas, sesuai dengan karakteristik 

anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB jenjang SDLB 

98     

Mampu menerapkan/ 

melaksanakan model pembelajaran 

individual di kelas yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

99     

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan/penerapan prinsip 

pembelajaran yang mendidik di 

laboratorium, yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB 

100     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan prinsip pembelajaran 

yang mendidik di laboratorium 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

101     

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan/penerapan prinsip 

pembelajaran yang mendidik di 

lapangan yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB. 

102     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan prinsip pembelajaran 

yang mendidik di lapangan yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

103   
Menggunakan media 

pembelajaran sesuai 

Mampu mempersiapkan/ 

menyediakan media pembelajaran 



dengan karakteristik 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa dan mata 

pelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

secara utuh 

adaptif yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB. 

104     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan media pembelajaran 

adaptif yang sesuai dengan 

karakteristik anak Berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB. 

105   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam mata 

pelajaran sesuai dengan 

situasi yang berkembang 

Mampu mengambil keputusan 

transaksional dalam mata pelajaran 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang pada anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

106 

Memanfaatkan 

teknologi 

informasidan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memilih teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Mampu menentukan jenis 

teknologi informasi yang sesuai 

dengan kepentingan pembelajaran 

bagi anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB 

107     

Mampu melaksanakan kegiatan 

dengan menggunakan/ 

memanfaatkan jenis teknologi 

informasi yang sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran bagi 

anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDL 

108     

Mampu menentukan teknik 

komunikasi yang sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran bagi 

anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB 

109     
Mampu melaksanakan komunikasi 

dengan teknik yang sesuai dengan 



kepentingan pembelajaran bagi 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

110   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

Mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dalam 

pembelajaransesuaikarakteristik 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

111     

Mampu memanfaatkan teknologi 

komunikasi dalam 

pembelajaransesuaikarakteristik 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

112 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta didik 

untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi 

yang dimiliki 

Menggunakan berbagai 

jenis dan manfaat fasilitas 

bagi pengembangan dan 

aktualisasi potensi peserta 

didik berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mampu memilih berbagai jenis 

fasilitas sekolah untuk 

pengembangan aktualisasi potensi 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

113     

Mampu memanfaatkan berbagai 

jenis fasilitas sekolah 

untukpengembangan aktualisasi 

potensi anak berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB 

114   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik berkebutuhan 

khusus 

mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai 

prestasi belajar secara 

optimal 

Mampu memilih berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB dalam mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai prestasi 

belajar secara optimal 

115     

Mampu menyiapkan/ menyediakan 

berbagai kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB dalam mengaktualisasikan 



potensi dan mencapai prestasi 

belajar secara optimal 

116     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB dalam mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai prestasi 

belajar secara optimal 

117 

Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

Menerapkan berbagai 

strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik dan 

santun, baik secara lisan 

maupun tulisan 

ampu menyiapkan strategi 

komunikasi efektif, empatik, dan 

santun untuk kepentingan 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB 

118     

Mampu menggunakan strategi 

komunikasi yang efektif, empatik, 

dan santun untuk kepentingan 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB 

119   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik dengan bahasa yang 

khas dalam interaksi 

pembelajaran yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) enyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, 

(b) 

memberikanpertanyaan 

atau tugas sebagai unda 

Mampu membimbing peserta didik 

Berkebutuhan Khusus dalam 

berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

bahasa yang khas dalam interaksi 

pembelajaran yang terbangun 

secara siklikal dalam menyiapkan 

kondisi psikologis peserta didik 

120     

Mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik berkebutuhan 

Khusus dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi pembelajaran yang 

terbangun secara siklikal dalam 

memberikan pertanyaan atau tugas 

sebagai undangan kepada peserta 

did 



121     

Mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam interaksi 

pembelajaran yang terbangun 

secara siklikal dalamhal reaksi 

guru terhadap respon peserta didik. 

122 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Menggunakan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran 

Mampu menyiapkan instrumen 

penilaian sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB dengan menggunakan 

prinsip-prinsip penilaian. 

123     

Mampu menggunakan instrumen 

penilaian sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan 

kemampuan belajar anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB melalui prinsip-prinsip 

penilaian 

124     

Mampu menyiapkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil belajar 

yang sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB. 

125     

Mampu menggunakan instrumen 

evaluasi proses dan hasil belajar 

yang sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB 

126   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran 

Mampu memilih aspek-aspek 

proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang penting untuk dinilai 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran anak Berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB 

127     

Mampu memilih aspek-aspek 

proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang penting untuk 



dievaluasi yang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan 

kemampuan belajar anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

128   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mampumemahamiprinsip-

prinsippenilaianhasilbelajar 

129     

Mampumelakukan 

penilaiandenganlangkahdan 

prosedur yang benar 

130   

Mengembangkan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

Mampu menyusun kisi-

kisipenyusunansoal 

131     
Mampu mengembangkan 

instrument penilaian pengetahuan 

132     
Mampu mengembangkan 

instrument penilaian pengetahuan 

133     

Mampu 

mengembangkaninstrument 

penilaian keterampilan 

134   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan 

dengan mengunakan 

berbagai instrumen 

Mampu melakukan skoring 

135     Mampu mengolah hasil penilaian 

136     Mampu merekap hasil penilaian 

137   

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar untuk berbagai 

tujuan 

Mampu menganalisis untuk 

menentukan tingkat kesulitan butir 

soal 

138     

Mampu menganalisis untuk 

menentukan daya pembeda butir 

soal 



139     Mampu melakukan revisi soal 

140   
Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mampu menyelenggarakan 

penilaian pada saat proses 

pembelajaran 

141     
Mampu menyelenggarakan 

penilaian hasil belajar 

142     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilaian 

sikap 

143     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilain 

pengetahuan 

144     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilain 

keterampilan 

145 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Mampu mengevaluasi 

ketercapaian target mutu yang 

telah ditetapkan dalam KTSP. 

146     
ampu menindaklanjuti hasil 

evaluasi ketercapaian target mutu. 

147   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk merancang 

program remedial 

dan/atau pengayaan 

Mampu merencanakan program 

pembelajaran remedial 

148     
Mampu menentukan KKM untuk 

tahun ajaran berikutnya 

149   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mampu membuat laporan hasil 

penilaian kepada kepala sekolah 

150     
Mampu membuat laporan hasil 

penilaian kepada orang tua/wali. 



151   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

Mampu mengidentifikasi 

informasi hasil penilaian dan 

evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

152     
Mampu merencanakan peningkata 

nkualitas pemb 

153     
Mampu melaksanakan 

peningkatan kualitas pembelajaran 

154     
Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

peningkatan kualitas pembelajaran 

155 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

Mampu merumuskan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

156     

Mampu merencanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

157     

Mampu melaksanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

158     

Mampu mengevalusi pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

159   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan mata 

pelajaran 

Mampu mengidentifikasi hasil 

refleksi untuk perbaikan dan 

pengembangan matapelajaran 

160     

Mampu menentukan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

161     

Mampu merencanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

162     

Mampu melaksanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 



163     

Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

164   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Mampu merumuskan masalah 

penelitian tindakan kelas/PTK 

165     Mampu membuat proposal PTK 

166     
Mampu melakukan pengumpulan 

data PTK 

167     Mampu mengolah data PTK 

168     
Mampu menyusun laporan hasil 

PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menguasai konsep 

pengembangan 

interaksi dan 

komunikasi sebagai 

sarana pemenuhan 

kebutuhan dasar anak 

Menjelaskan konsep 

pengembangan interaksi bagi anak 

autis 

2     

Menjelaskan konsep 

pengembangan komunikasi bagi 

anak autis 

3     
Mengidentifikasi karakteristik 

interaksi anak autis  

4     
Mengidentifikasi karateristik 

komunikasi anak autis 

5     

Menjelaskan manfaat 

pengembangan interaksi sebagai 

sarana pemenuhan kebutuhan 

dasar anak autis 

6     
Menjelaskan manfaat 

pengembangan komunikasi 



sebagai sarana pemenuhan 

kebutuhan dasar anak autis 

7   

Menguasai prinsip, 

teknik, dan prosedur 

pelaksanaan 

pembelajaran 

pengembangan 

interaksi dan 

komunikasi anak autis 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pembelajaran pengembangan 

interaksi pada anak autis. 

8     

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pembelajaran pengembangan 

komunikasi pada anak autis 

9     

Menggunakan teknik 

pembelajaran pengembangan 

interaksi anak autis 

10     

Menggunakan teknik 

pembelajaran pengembangan 

komunikasi anak autis 

11     

Menggunakan prosedur 

pembelajaran pengembangan 

interaksi anak autis 

12     

Menggunakan prosedur 

pembelajaran pengembangan 

komunikasi anak autis 

13   

Menguasai materi 

pengembangan 

interaksi dan 

komunikasi anak autis 

untuk pengembangan 

diri anak autis 

Memilih materi pengembangan 

interaksi yang relevan dengan 

kebutuhan pengembangan diri 

anak autis 

14     

Memilih materi pengembangan 

komunikasi yang relevan dengan 

kebutuhan pengembangan diri 

anak autis. 

15     

Menjelaskan model pembelajaran 

pengembanagn interaksi yang 

relevan dengan kebutuhan 

pengembangan diri anak autis 



16     

Menjelaskan model pembelajaran 

pengembanagn komunikasi yang 

relevan dengan kebutuhan 

pengembangan diri anak autis 

17     

Menjelaskan contoh media 

pengembangan interaksi bagi anak 

autis 

18     

Menjelaskan contoh media 

pengembangan interaksi bagi anak 

autis 

19   

Menguasai konsep 

keterampilan 

vokasional sederhana. 

Menjelaskan pengertian 

keterampilan vokasional sederhana 

20     
Menjelaskan tujuan pembelajaran 

keterampilan vokasional sederhana 

21   

Menerapkan prinsip-

prinsip, teknik, dan 

prosedur pelaksanaan 

pembelajaran 

keterampilan 

vokasional sederhana. 

Menggunakan prinsip-prinsip 

pengembangan keterampilan 

vokasional sederhana pada anak 

autis 

22     

Menggunakan teknik 

pengembangan keterampilan 

vokasional sederhana pada anak 

autis 

23     

Menggunakan prosedur 

pengembangan keterampilan 

vokasional sederhana pada anak 

autis 

24     
Melatihkan ketepatan waktu 

kehadiran pada tempat kerja 

25     
Melatihkan keterampilan 

mengikuti rutinitas pekerjaan 

26     
Melatihkan keterampilan 

memahami ketuntasan pekerjaan 

27     
Melatihkan keterampilan 

keselamatan kerja 



28     
Melatihkan ketrampilan menjaga 

kebersihan diri saat bekerja 

29     
Melatihkan keterampilan menjaga 

kerapihan saat bekerja 

30     

Melatihkan berpakaian dengan 

rapi ke tempat bekerja dan 

bersolek 

31     

Melatihkan keterampilan 

memanfaatkan waktu istirahat 

kerja 

32   

Mempraktekkan materi 

sekurang-kurangnya 

tiga bidang 

keterampilan 

vokasional sederhana. 

Menentukan pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana 

pada anak autis 

33     

Melakukan pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana 

bagi anak autis 

34     

Menentukan jenis evaluasi yang 

cocok dengan bidang 

pengembangan keterampilan 

vokasional sederhana pada anak 

autis 

35 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjut-an dengan 

melaku-kan tindakan 

reflektif 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus 

Mampu merumuskan refleksi 

tehadap kinerja diri sendiri 

36     

Mampu mengklasifikasikan hasil 

kinerja sendiri secara terus 

menerus 

37     

Mampu menyusun rencana 

kegiatan untuk memperbaiki 

kinerja sendiri 

38     
Mampu melaksanakan kegiatan 

untuk memperbaiki kinerja sendiri 



39     

Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan untuk memperbaiki 

kinerja sendiri 

40   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

meningkatkan 

keprofesionalan 

Mampu menganalisis hasil refleksi 

dalam rangka meningkatkan 

keprofesionalan 

41     

Mampu menentukan hasil refleksi 

dalam rangka meningkatkan 

keprofesionalan 

42     

Mampu merencanakan perbaikan 

dalam rangka meningkatkan 

keprofesionalan 

43     

Mampu melaksanakan perbaikan 

dalam rangka meningkatkan 

keprofesionalan 

44     

Mampu mengevaluasi 

pelaksanaanperbaikandalam 

rangka meningkatkan 

keprofesionalan 

45   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

Mengidentifikasi masalah-masalah 

pembelajaran 

46     
Menyusun proposal penelitian 

tindakan kelas. 

47     

Mampu merumuskan masalah 

PTK dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

48     

Mampu menyusun proposal PTK 

dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

49     

Mampu mengembangkan 

instrument PTK dalam 

pembelajaran pengembangan diri 

50     
ampu melaksanakan pengumpulan 

data PTK dalam  



51     

Mampu mengolah data hasil PTK 

dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

52     

Mampu menyusun laporan hasil 

PTK dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

53   

Mengikuti kemajuan 

perkembangan ilmu, 

teknologi, dan seni 

dengan belajar dari 

berbagai sumber 

Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan 

pengembanagan ilmu 

54     

Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan 

teknologi 

55     

Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan 

seni 

56     

Mampu memilih berbagai sumber 

yang berkaiatan dengan 

pengembangan ilmu 

57     
Mampu memilih berbagai sumber 

yang berkaiatan dengan teknologi 

58     
Mampu memilih berbagai sumber 

yang berkaiatan dengan seni. 

59 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

berkomunikasi dan 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

berkomunikasi 

Mampu memilih berbagai sumber 

yang berkaiatan dengan seni. 

60     
Mampu mengoperasikan operating 

system (OS) pada PC. 

61     

Menentukan perangkat 

pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 

62     Memahami cara kerja internet. 



63     

Mampu berkomunikasi dengan 

memanfaatkan jaringan internet 

(penggunaan email). 

64     

Memanfaatkan media interaktif 

dalam berkomunikasi (penggunaan 

sosial media dalam 

berkomunikasi) 

65     
Mampu melakukan transfer 

informasi pada media online. 

66   

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri 

Mampu menggunakan perangkat 

lunak pengolah kata (word 

processor). 

67     
Mampu menggunakan perangkat 

lunak pengolah data (spreadsheet). 

68     
Mampu menggunakan perangkat 

lunak pengolah presentasi 

Kode : 1.167GZ0000 

Mata Ujian : Bahasa Arab (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 



mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 



10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Â Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   
Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 



meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan dalam 

bahasa Arab 

(linguistik,wacana,sosiolinguistik 

dan strategis) 

Mengidentifikasi unsur 

kebahasaan dan budaya yang 

terdapat dalam teks bahasa 

Arab dan/atau karya sastra 

sederhana 

2     

Menjabarkan unsur 

kebahasaan dan budaya yang 

terdapat dalam teks bahasa 

Arab dan/atau karya sastra 

sederhana 

3     

Menganalisis unsur 

kebahasaan dan budaya yang 

terdapat dalam teks bahasa 

Arab dan/atau karya sastra 

sederhana 

4     

Menemukan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya dari teks 

dan/atau karya sastra 

sederhana sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

5     

Menyimpulkan unsur 

kebahasaan dan budaya yang 

terdapat dalam teks bahasa 

Arab dan/atau karya sastra 

sederhana. 

6     

Mengkategorikan unsur 

kebahasaan dan budaya yang 

terdapat dalam teks bahasa 

Arab dan/atau karya sastra 

sederhana. 



7     

Memproduksi kalimat 

(jumlah) yang bervariasi 

terkait unsur kebahasaan dan 

budaya yang terdapat dalam 

teks bahasa Arab dan/atau 

karya sastra sederhana. 

8   

Menguasai bahasa Arab lisan dan 

tulisan, reseptif dan produktif 

dalam segala aspek 

komunikatifnya (linguistik, 

wacana, sosiolinguistik dan 

strategis) 

Menggunakan ungkapan 

sederhana secara lisan dan 

tulisan tentang cara menyapa, 

berpamitan, mengucapkan 

terima kasih, meminta maaf, 

serta cara meresponnya 

dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya yang sesuai 

konteks penggunaanya 

9     

Menggunakan ungkapan 

sederhana secara lisan dan 

tulisan tentang cara meminta 

izin, instruksi dan 

memperkenalkan diri dan 

orang lain, serta cara 

meresponnya dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya yang sesuai 

konteks penggunaannya 

10     

Menggunakan ungkapan 

sederhana baik secara lisan 

dan tulisan tentang cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang fakta, 

perasaan dan sikap, serta 

meminta dan menawarkan 

barang dan jasa. 

11     

Menggunakan ungkapan lisan 

dan tulisan tentang cara 

meminta perhatian, mengecek 

pemahaman, meminta izin, 

memuji, serta cara 

meresponnya dengan 

memperhatikan aspek unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 



unsur budaya yang sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya. 

12     

Berkomunikasi lisan dan 

tulisan dalam situasi rutinitas 

sehari-hari, ditandai dengan 

adanya kemampuan bertukar 

informasi secara langsung 

mengenai hal-hal yang biasa 

dijumpai sehari-hari. 

13     

Mengungkapkan secara lisan 

dan tulisan tentang 

persetujuan/ketidaksetujuan, 

harapan, dan doa serta cara 

meresponnya dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya yang sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya. 

14     

Menemukan informasi rinci 

dari teks lisan dan tulisan 

tentang kegemaran dan wisata 

15     

Menyampaikan informasi 

secara lisan dan tulisan 

tentang kegemaran dan wisata 

dengan memperhatikan aspek 

unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya yang 

sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

16     

Mendeskripsikan secara lisan 

dan tulisan tentang pokok-

pokok bahasan tertentu dan 

kaitannya dengan hal-hal lain. 

17     

Menyimpulkan secara lisan 

dan tulisan tentang pokok-

pokok bahasan tertentu dari 

informasi yang 

diperdengarkan. 



18     

Menceritakan secara lisan dan 

tulisan pengalaman-

pengalaman, kejadian-

kejadian, impian, harapan dan 

tujuan hidup serta dapat 

memberikan 

penjelasan/alasan singkat atas 

rencana/pemikiran tertentu. 

19     

Menemukan intisari dari teks 

lisan dan tulisan, baik dengan 

tema konkrit maupun abstrak 

20 

Menguasai 

standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Merumuskan indikator dan 

atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

21 

Mengembangkan 

materi 

pembelajaran 

yang diampu 

secara kreatif. 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta 

didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD. 

22 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara 

berkelanjutan 

dengan 

melakukan 

tindakan reflektif. 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk peningkatan 

keprofesionalan. 

Merumuskan masalah dalam 

pembelajaran bahasa. 

23 

Memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line untuk 

mendukung komunitas profesi 

sebagai penunjang PKB. 

Kode : 1.750GD0000 

Mata Ujian : Bahasa Bali (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, sosial 

kultural, emosional dan 

intelekstual 

Memahami karakteristik 

peserta didik usia sekolah 

dasar yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial 

emosional, moral, spiritual dan 

latar belakang sosial budya 

Disajikan tahapan 

perkembangan Psikologi 

anak-anak usia SD, guru 

dapat menentukan 

tahapannya (3) 

2   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik usia sekolah 

dasar 

Disajikan tahap 

perkembangan Psikologi 

anak-anak usia SD, guru 

dapat menentukan 

penjelasan tahapannya 

(3) 

3     

Disajikan komponen 

bahasa yang telah 

diketahui pada anak usia 

SD, guru dapat 

menentukan 

komponennya 

4   

Mengidentifikasi Kemampuan 

awal siswa dalam pelajaran 

Bahasa Bali 

Disajikan keterampilan 

berbahasa yang telah 

dapat dilakukan anak 

usia SD, guru dapat 

menentukan 

keterampilan yang tepat 

(3) 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar bahasa Bali anak usia 

SD 

Guru dapat menentukan 

keterampilan berbahasa 

yang perlu diajarkan 

secara terpadu 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelejran  

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran (0) 

Disajikan prinsip 

pembelajaran bahasa 

Bali bagi anak usia SD, 

guru dapat menentukan 

pendekatan yang tepat 

(3) 

7     

Guru dapat menentukan 

komponen teori belajar 

(2) 



8     

Disajikan ilustrasi teori 

belajar, guru dapat 

menentukan teori belajar 

9   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif (0) 

Disajikan ilustrasi 

singkat tentang 

pembelajaran, guru 

dapat menentukan teori 

belajarnya (3) 

10     

Disajikan ilustrasi 

singkat tentang 

pembelajaran, guru 

dapat menentukan 

teknik pembelajaran (3) 

11     

Disajikan ilustrasi, guru 

dapat menentukan 

pendekatan 

pembelajaran (3) 

12   

Melakukan refleksi terhadap 

kinerja sendiri secara terus 

menerus (0) 

Disajikan ilustrasi 

belajar, guru dapat 

menentukan refleksi 

pembelajaran (3) 

13     

Guru dapat menentukan 

prinsip pendekatan 

pembelajaran bahasa 

14   

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

profesionalisme (0) 

Disajikan ilustrasi 

pembelajaran, guru 

dapat menentukan jenis 

model yang digunakan 

15   
Menjelaskan pembelajaran 

tematik untuk usia anak SD 

Guru dapat menentukan 

tujuan pembelajaran 

tematik 

16     
Guru dapat menentukan 

kriteria pemilihan tema  

17 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan tema mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai 

pendekatan yang dipilih 

pembelajaran (0) 

Guru dapat menentukan 

prinsip penyususnan 

RPP 



18 

Berkomunikasi secara 

efektif, empati dan santun 

dengan peserta didik (0) 

Bekomunikasi secara efektif, 

empati dan santun dengan 

peserta didik (0) 

Guru dapat menentukan 

fungsi bahasa sebagai 

sarana komunikasi 

19 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum (0) 

Disajikan muatan 

kurikulum, guru 

menentukan rasional 

kurikulum 

20     

Disajikan KI/SK, guru 

dapat menentukan ranah 

pembelajaran (3) 

21   Menata materi secara benar 

Disajikan SK-KD, guru 

dapat menentukan 

keterampilan berbahasa 

22     

Disajikan ilustrasi 

permendikbud guru 

dapat menata materi 

dengan benar 

23     

Memberi contoh tujuan 

pembelajaran menulis 

dalam pelajaran bahasa 

Bali 

24     

Menentukan rancangan 

pembelajaran yang tepat 

(3) 

25 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Mengembangkan komponen 

mata pelajaran 

Guru dapat menentukan 

pendekatan ilmiah 

26   

Melaksanakan pembelajaran 

yang memanfaatkan teknologi 

(0) 

Guru dapat menentukan 

model pembelajaran 

yang menggunakan 

teknologi komunikasi 

27 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan untuk mencapai 

prestasi belajar 

Memberikan contoh 

kegiatan bernalar dalam 

pembelajaran Bahasa 

Bali 

28 

Berkomunikasi secara 

efektif, empati, dan santun 

dengan peserta didik (0) 

berkomunikasi secara efektif, 

empati dan santun dalam 

interaksi pembelajaran (0) 

Disajikan ilustrasi 

pembelajaran, guru 



dapat menentukan 

bentuk pengelolaan (3) 

29     

Menjelaskan kegiatan 

yang tepat untuk 

meningkatkan 

kemampuan membaca 

(1) 

30 

Menyelenggarakan 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip penilaian 

proses dan hasil belajar 

Menjelaskan beberapa 

prinsip-prinsip penilaian 

otentik 

31 
Memanfaatkan hasil 

penilaian 

Melakukan tindak lanjut hasil 

penilaian 

Guru dapat menentukan 

teknik pembelajaran 

sebagai tindak lanjut (3) 

32 
Melakukan tindakan 

refleksi (0) 

Memanfaatkan hasil refleksi 

(0) 

Diberikan sebuah data 

hasil penilaian, guru 

dapat menentukan 

tindak lanjut sesuai data 

33     

Merefleksikan tujuan 

pembelajaran bahasa 

Bali sebagai alat 

komunikasi di sekolah 

dasar (3) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran bahasa Bali 

memahami hakikat 

bahasa dan pemerolehan 

bahasa 

Guru dapat menentukan hakikat 

pemerolehan bahasa 

2   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam 

bahasa Indonesia 

Guru dapat menentukan bahasa 

baku bahasa Bali 

3   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

berkomunikasi dan 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi dan 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 



4 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran 

Memahami standar 

kompetensi 

Guru dapat menentukan 

pengembangan KD ke indikator 

5 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi 

kesulitan belajar usia 

sekolah dasar dalam 

mata pelajaran bahasa 

Bali 

Menyebut kata-kata bahasa Bali 

alus nama anggota tubuh secara 

lisan dan tulis 

6     

Menyabetkan kata-kata alus 

nama-nama binatang yang ada 

di Taman Safari 

7 
Mampu mengapresiasi 

karya sastra 

Mengenal berbagai teks 

petunjuk atau arahan 

tentang menghormati 

orang lain pada gending 

Bali (Sekar Rare) 

Memaknai lirik lagu berbahasa 

Bali tentang penghormatan dan 

mematuhi perintah orang tua 

8     

Memahami wacana lanjutan 

angga sarira dan kegemaran diri 

dan menyebutkan alus kruna 

kata-kata dalam lirik lagu 

9     

Menerjemahkan kalimat bahasa 

Bali sederhana ke dalam bahasa 

Indonesia 

10 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran 

Menguasai dasar-dasar 

kaidah bahasa Bali 

sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Bali 

Menyebutkan makna kosa kata 

dalam cerita dan syair pantun 

(parikan) berbahasa Bali 

11     

Membaca lancar teks satua Bali 

dan peparikan, sekaligus 

menceritakan kembali isi cerita 

dan parikan 

12   
Memiliki keterampilan 

berbahasa 

Menyusun kalimat sederhana 

menggunakan kosa kata bahasa 

Bali tentang anak yang bodoh 

dan pintar 



13   

Mampu mengapresiasi 

karya satra secara 

reseptif dan produktif 

Mengenali kosakata bahasa Bali 

tentang kekerabatan melalui 

Pupuh Mijil â€œDadong 

Dauhâ€• 

14 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif 

Mengolah materi secara 

integrated dan kreatif 

Menyusun kalimat sederhana 

dan menerjemahkannya ke 

dalam bahasa Indonesia 

15     

Mengenali kosa kata bahasa 

Bali terkait objek wisata Nusa 

Dua dan Taman Safari 

16 

menguasai metri, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

untuk mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mampu mengapresiasi 

karya satra secara 

reseptif dan produktif 

Mengenali nama-nama 

peralatan keluarga yang dipakai 

dalam upaya kebersihan 

lingkungan melalui wacana 

â€œNi Ratih Nyampatâ€• dan 

lagu Bali â€œRatu Anomâ€•.  

17   

Memahami kedudukan 

dan fungsi dan ragam 

teks bahasa Bali 

Mengenali kosa kata bahasa 

Bali tentang siang dan malam, 

nama hari dan mata angin 

melalui gending â€œKatak 

Ngongkekâ€•  

18   

Menguasai dasar-dasar 

kaidah bahasa Bali 

sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Bali 

Menyebut alus kruna dan lawan 

kata (kosa kata bahasa Bali) 

tentang siang dan malam, nama 

hari dan mata angin 

19   
Memiliki keterampilan 

berbahasa Bali 

Menceritakan kembali inti 

cerita â€œSiap Selemâ€• ke 

depan kelas atas bimbingan 

guru  

20     
Mengenali berbagai kata 

bilangan dalam bahasa Bali 

21     

Mengenali cerita dongeng Bali 

(Satua) yang berpeluang 

mendidik etika-moral untuk 

hidup rukun 

22 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kraetif 

Memilih materi 

pembelajaran bahasa 

Bali 

Mengenali kosakata baru yang 

ada dalam dongeng Bali dan 

bisa menyebutkan maknanya 



23     

Mengenali jenis tembang Bali 

untuk anak-anak yang dikenal 

dengan istilah gending rare atau 

sekar rare 

24     

Memahami bentuk halus dan 

bahasa Indonesia kosakata 

bahasa Bali dalam teks tembang 

rare â€œRatu Anomâ€• dan 

â€œJuru Pencarâ€• 

25     

Memahami makna kosa kata 

bahasa Bali yang dipakai dalam 

dialog percakapan bertelepon 

dan berkenalan 

26   

Menguasai dasar-dasar 

dan kaidah bahasa Bali 

sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Bali 

Mengenali jenis-jenis kata 

bahasa Bali beserta artinya 

27     

Menyusun kalimat pendek 

bahasa Bali dan 

menerjemahkan kalimat bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Bali 

28     
Mengenali jenis kata benda dan 

kata kerja bahasa Bali 

29   

Mampu mengapresiasi 

karya satra secara 

reseptif dan produktif 

Menyempurnakan dan 

menerjemahkan kalimat bahasa 

Bali yang menggunakan jenis 

kata benda dan kata kerja 

30     

Mengenali jenis kata benda, 

kata kerja, kata sambung, dan 

kata ulang bahasa Bali 

31     

Menyusun kalimat bahasa Bali 

dengan memperhatikan gambar-

gambar benda yang tersedia 

32 

Mengembangkan 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif 

Mengolah materi sesuai 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Memahami makna kosa kata 

bahasa Bali yang terdapat 

dalam wacana tentang bumi, 

air, dan matahari 



33     

Menyusun kalimat aktif dan 

pasif bahasa Bali serta 

menerjemahkannya ke dalam 

bahasa Indonesia 

34     

Memahami makna kosa kata 

bahasa Bali yang terdapat 

dalam wacana tentang hewan 

dan tumbuhan-tumbuhan 

35     

Mengenali jenis kata bilangan 

untuk menyatakan jumlah 

hewan piaraan dan tumbuh-

tumbuhan 

36     

Mengenali jenis kata bahasa 

Bali terkait sepeda dan tata 

warna bahasa Bali 

37     

Menyusun dan menerjemahkan 

kalimat sederhana tentang 

warna bahasa Bali ke bahasa 

Indonesia 

38     

Memahami makna kosa kata 

bahasa Bali yang dipakai dalam 

berhitung mengunakan angka-

angka bahasa Bali 

39 

Menguasai materi dan 

struktur konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menguasai dasar dan 

kaidah bahasa Bali 

sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Bali 

yang benar 

Memahami makna kosa kata 

bahasa Bali yang dipakai dalam 

cerita rakyat Bali Pariselsel I 

Manjangan. 

40     

Mengenali kruna wilangan 

pepasten dan wilangan gebogan 

untuk menyatakan jumlah 

barang-barang 

41     

Memahami makna kosa kata 

bahasa Bali yang dipakai dalam 

bacaan magaÃ© di carik 

42     

Mengenali kosakata dan tata 

makna teks percakapan yang 

berjudul â€œGuru Bhaktiâ€• 



43 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

bersangkutan 

Mampu 

menmgapreasiasi karya 

sastra secara reseptif dan 

produktif 

Mengenali teks puisi Bali 

beserta makna kosa kata dan 

alus kruna kosakata yang 

membentuknya  

44   

Menguasai dasar dasar 

dan kaidah kaidah 

bahasa Bali sebagai 

rujukan penggunaan 

bahasa ysng benar 

Mengenali aksara Bali 

(Wresastra) sekaligus menulis 

kata-kata bahasa Bali dengan 

huruf awal pada abjad aksara 

Bali 

45     

Mengenali aksara Bali 

(WrÃ©sastra) ditambah bentuk 

gantungan dan penganggÃ© 

aksara Bali 

46     

Mengenali lanjutan aksara 

wresastra dan berlatih menulis 

gabungan kata-kata bahasa Bali 

dengan huruf Bali 

47     

Menulis gabungan kata dengan 

aksara Bali sesuai pedoman 

pasang aksara Bali  

48     

Mahir menulis bahasa Bali 

dengan aksara Bali sesuai uger-

uger pasang aksara Bali 

49     

Mahir menulis gabungan kata 

bahasa Bali dengan aksara Bali 

sesuai uger-uger pasang aksara 

Bali yang benar 

50     

Dapat menulis berbagai 

bentukan kata dan kalimat 

dengan baik dan benar sesuai 

Ejaan Bali Latin 

51     

Dapat menerapkan tata 

penulisan bahasa Bali dengan 

huruf Latin sesuai Ejaan Bali 

Latin 



52   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menentukan berbagai kriteria 

dalam penilaian (penjurian) 

pidato bahasa Bali 

53   

Memahami kedududkan 

dan fungsi dan ragam 

teks bahasa Bali 

Membedakan beberapa istilah 

dalam berbahasa Bali di depan 

umum 

54     

mengidentifikasi kalimat bahasa 

Bali berdasarkan anggah-

ungguh lengkara. 

55 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran 

Memahami standar 

kompetensi 

Guru dapat menentukan 

pengembangan KD menjadi 

bahan ajar 

56   
Memahami tujuan mata 

pelajaran 

Guru dapat menentukan teknik 

penilaiannya 

57 
Mengembangkan materi 

secara kreatif 

Mengolah materi 

pembelajaran 

Guru dapat menentukan 

langkah pembelajaran kreatif 

58 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan refleksi 

Guru dapat menentukan 

tahapan 

Guru dapat menentukan siklus 

PTK 

59   
melakukan refleksi 

terhadap kinerja 

Guru dapat menntukan program 

remedial 

60     

Disajikan kegiatan menalar, 

guru dapat menentukan strategi 

belajarnya 

61     
Guru dapat menentukan 

komponen pembelajaran 

62     
Guru dapat menentukan tujuan 

evaluasi 

63   
melakukan penelitian 

tindakan kelas 

Disajikan model penelitian, 

guru dapat menentukan jenis 

penelitiannya 



64 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

Mengikuti kemajuan 

dengan berbagai sumber 

Guru menentukan media yang 

sesuai 

65   
Mengikuti kemajuan 

dengan berbagai sumber 

Guru menentukan prinsip 

PAKEM 

66   Memanfaatkan teknologi 

Disajikan ilustrasi 

pembelajaran, guru dapat 

menentukan kompetensi 

67     

Disajikan pembelajaran, guru 

dapat menentukan taraf berpikir 

siswa 

Kode : 1.750GF0000 

Mata Ujian : Bahasa Bali (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosialbudaya. 

Mengetahui tahap 

perkembangan kognitif 

siswa 

2   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran Bahasa Bali 

Mengetahui potensi 

yang dimiliki siswa 

dalam pelajaran Bahasa 

Bali 

3   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran Bahasa Bali 

Mengetahui kemampuan 

awal siswa dalam 

pelajaran bahasa Bali 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran Bahasa Bali 

Mengetahui kesulitan 

belajar siswa dalam 

pelajaran Bahasa Bali 

5 

Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsipprinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

Bahasa Bali 

Menjelaskan berbagai 

teori belajar 

pembelajaran Bahasa 

Bali di SMP 



6     

Menjelaskan prinsip-

prinsip pembelajaran 

Bahasa Bali di SMP 

7     

Menjelaskan salah satu 

sintaks model 

pembelajaran  

8   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi,metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran Bahasa 

Bali 

Menjelaskan 

pendekatan, strategi, 

metode, dan tekni 

kpembelajaran Bahasa 

Bali di SMA/SMK 

9     

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran 

untuk mengajarakan 

Bahasa Bali di SMP 

10 

Mengembangkan 

Kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Mejelaskan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum SMP 

11     

Menerapkan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum SMP 

12   
Menentukan tujuan 

pembelajaran Bahasa Bali 

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran untuk 

mengajarkan materi 

Bahasa Bali pada SK 

dan KD tertentu 

13     
Menuliskan tujuan 

pembelajaran 

14   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Memilih indikator yang 

sesuai untuk meteri 

Bahasa Balidengan KI 

dan KD tertentu 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik. 

Mengetahui peraturan 

tentang pembelajaran 

sesuai kurikulum 2013 



16     
Menjelaskan fungsi RPP 

dalam pembelajaran 

17   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran. 

Mengetahui komponen-

komponen dalam RPP. 

18     

Menjelaskan 

Komponen-komponen 

RPP yang sesuai dengan 

Permendikbud No 103 

tahun 2014 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain. 

Menerapkan teknik 

bertanya dalam 

pembelajarannya 

20 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran Bahasa Bali. 

Menjelaskan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses hasil 

belajar Bahasa Bali. 

21     

Menjelaskan pengertian 

penilaian otentik dalam 

pelajaran Bahasa Bali 

22   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai 

dandievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

Bahasa Bali. 

Menentukan aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar Bahasa Bali 

untuk dievaluasi. 

23   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

24   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

25   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan 

hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 



26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

merancang program 

remedial dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran Bahasa Bali. 

Mengetahui tahapan 

PTK 

29     
Menjelaskan 

karakteristik PTK 

30     

Menjelaskan manfaat 

PTK meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mata pelajaran 

Bahasa Bali. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menguasai konsep 

dasar ilmu bahasa. 

Menjelaskan pengertian 

linguistik 

2     
Menjelaskan cabang-cabang 

ilmu linguistik 

3   

Memahami konsep 

dasar fonetik dan 

fonemik 

Menjelaskan cabang-cabang 

fonetik 

4     

Mampu mencoba alat-alat ucap 

(speech organ) yang 

mengeluarkan bunyi Bahasa Bali 

5     

Mengolongkan bunyi-bunyi 

bahasa Bali Berdasarkan titik 

artikulasi. 



6   

Memahami, 

menganalisis, 

memaknai, 

menjelaskan, dan 

menerapkan pasang 

Aksara Bali 

Menjelaskan tentang pengertian 

Pasang Aksara Bali 

7     
Menjelaskan Pasang Aksara 

yang pernah berlaku 

8     
Menyimpulkan jenis Aksara 

Bali. 

9     
Menjelaskan tujuan mempelajari 

Pasang Aksara. 

10   
Memahami Pengangge 

Aksara Bali 

Mengetahui jenis-jenis 

Pengangge Aksara Bali 

11     
Menggunakan Pengangge 

Aksara Bali secara tepat 

12   

Memahami tentang 

jenis dan uger-uger 

pasang warga aksara 

Menyebutkan jenis-jenis Warga 

Aksara 

13     
Menggunakan Warga Aksara 

secara tepat. 

14     Menyimpulkan Warga Aksara 

15     Menilai tulisan Angka Bali 

16   
Memahami karya sastra 

Bali 
Menanggapi budaya Mesatua 

17     
Menentukan isi sebuah satua 

Bali 

18     Menunjukkan homonym 

19     Menjelaskan pengertian frasa 

20   
Menguasai 

Kesusastraan Bali 

Menjelaskan etemologi kata 

sastra 

21     
Menguraikan pengertian kata 

satra. 



22     

Merumuskan ruang lingkup 

Kesusastraan Bali berdasarkan 

bahasa yang digunakan. 

23     
Menggolongkan kesusastraan 

Bali berdasarkan periode. 

24     
Mengidentifikasi jenis-jenis 

kesusastraan Bali 

25     

Menguraikan makna filosofis 

yang terkandung dalam 

kesusastraan Bali 

26     
Menyimpulkan sebuah tembang 

termasuk jenis geguritan. 

27     

Mampu memutuskan bahwa 

sebuah acara agama memerlukan 

penembangan kidung. 

28     

Menyebutkan nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam karya 

satra kekawin. 

29     
Menjelaskan pengertian 

kesusastraan Bali Anyar. 

30     
Menyebutkan bagian dari 

kesusastraan Bali Anyar 

31     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembentuk karya sastra Prosa 

32     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembetuk puisi 

33     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembetuk drama 

34     
Menjelaskan pengertian 

menyimak 

35     
Menentukan kata kunci dalam 

menyimak 

36   
Menguasai konsep 

dasar gaya Bahasa  

Menjelaskan pengertian paribasa 

Bali 



37     
Mengetahui beberapa istilah 

dalam paribasa Bali. 

38   

Menganalisis proses 

pembentukan makna 

suatu bentuk Paribasa 

Bali 

Menjelaskan proses 

pembentukan makna bladbadan. 

39     
Menjelaskan proses 

pembentukan makna sesonggan 

40   

Merumuskan 

konstruksi paribasa 

Bali 

Menjelaskan konstruksi 

wewangsalan (3) 

41     
Menjelaskan konstruksi 

peparikan (3) 

42 

Menguasai kompetensi 

inti dan kompetensi 

dasar mata pelajaran 

Bahasa Bali 

Memahami kompetensi 

inti mata pelajaran 

Bahasa Bali 

Menyebutkan yang termasuk 

kompetensi sikap sosial. 

43     
Menyebutkan yang termasuk 

kompetensi sikap spiritual 

44     

Menemukan kompetensi inti 

pengetahuan yang dimunculkan 

dalam kasus (ilustrasi dalam 

pembelajaran bahasa Bali) 

45     

Menentukan kompetensi inti 

keterampilan yang dimunculkan 

dalam kasus (ilustrasi dalam 

pembelajaran bahasa Bali) 

46 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

kreatif 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran 

Bahasa Bali 

Menyebutkan pengertian teks 

cerita Bahasa Bali  

47     

Menentukan teknik dan cara 

mesatua Bali dengan baik dan 

benar 

48     
Mengindentikasi jenis-jenis 

prosa dalam Bahasa Bali 



49     

Menentukan perbedaan teks 

puisi tradisional dan puisi 

modern 

50   

Memilih materi 

pembelajaran Bahasa 

Bali sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan karakterisitik peserta 

didik di perkotaan berdasarkan 

tujuan pembelajaran 

51     

Memilih materi pembelajaran 

yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa kelas SMP 

berdasarkan kompetensi dasar 

52   

Mengolah materi 

pelajaran Bahasa Bali 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik 

Menentukan materi 

pembelajaran yang diolah secara 

kreatif berdasarkan kompetensi 

dasar Bahasa Bali (3) 

53 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus 

Menjelaskan pengertian dan 

jenis-jenis pengembanagn 

keprofesian berkelanjutan 

54     
Menentukan jenis-jenis publikasi 

ilmiah 

55     
Menjelaskan pengertian refleksi 

pembelajaran  

56     
Menjelaskan pentingnya manfaat 

refleksi pembelajaran 

57     

Menentukan bentuk refleksi 

pembelajaran yang dihasilkan 

berdasarkan sebuah kasus. 

58     
Menentukan tujuan kegiatan 

refleksi pembelajaran bagi guru 

59   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menentukan tindakan yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan dberdasarkan 



ilustrasi refleksi pembelajaran 

Bahasa Bali 

60   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menentukan langkah-langkah 

dalam melakukan penelitian 

tindakan kelas 

61     

Mengetahui topik topik 

penelitian tindakan kelas dalam 

bahasa Bali 

62     

Menentukan langkah-langkah 

dalam perencanaan tindakan 

dalam PTK (3) 

63     

Menentukan langkah-langkah 

dalam pelaksanaan tindakan 

dalam PTK (3) 

64     

Menentukan hal-hal yang 

terpenting dalam analisis data 

dan interpretasi dalam PTK (3) 

65   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar 

dari berbagai sumber 

(0) 

Menentukan cara belajar yang 

diharapkan terjadi pada peserta 

didik berdasarkan kompetensi 

dasar Bahasa Bali (kasus) 

66 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

berkomunikasi 

Dapat menentukan manfaat TIK 

dalam pembelajaran Bahasa Bali 

67     

Dapat menentukan program 

yang digunakan untuk 

membantu guru dalam 

melaksanakan tugas 

pembelajaran 

68   

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan diri 

Dapat menentukan situs-situs 

pembelajaran yang dapat diakses 

oleh peserta didik dalam 

mengembangkan pembelajaran 

Bahasa Bali 

69     
Menentukan model 

pembelajaran berbasis jaringan 



yang dapat dipilih guru untuk 

meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam 

berkolaborasi dan membentuk 

jejaring sosial di dunia maya (3) 

70     

Menentukan jenis layanan 

jaringan yang dapat dipilih guru 

(3) 

Kode : 1.750GG0000 

Mata Ujian : Bahasa Bali (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosialbudaya. 

Mengetahui tahap 

perkembangan kognitif 

siswa 

2   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran Bahasa Bali 

Mengetahui potensi 

yang dimiliki siswa 

dalam pelajaran Bahasa 

Bali 

3   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran Bahasa Bali 

Mengetahui kemampuan 

awal siswa dalam 

pelajaran bahasa Bali 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran Bahasa Bali 

Mengetahui kesulitan 

belajar siswa dalam 

pelajaran Bahasa Bali 

5 

Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsipprinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

Bahasa Bali 

Menjelaskan berbagai 

teori belajar 

pembelajaran Bahasa 

Bali di SMP 

6     

Menjelaskan prinsip-

prinsip pembelajaran 

Bahasa Bali di SMP 



7     

Menjelaskan salah satu 

sintaks model 

pembelajaran  

8   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi,metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran Bahasa 

Bali 

Menjelaskan 

pendekatan, strategi, 

metode, dan tekni 

kpembelajaran Bahasa 

Bali di SMA/SMK 

9     

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran 

untuk mengajarakan 

Bahasa Bali di SMP 

10 

Mengembangkan 

Kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Mejelaskan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum SMP 

11     

Menerapkan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum SMP 

12   
Menentukan tujuan 

pembelajaran Bahasa Bali 

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran untuk 

mengajarkan materi 

Bahasa Bali pada SK 

dan KD tertentu 

13     
Menuliskan tujuan 

pembelajaran 

14   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Memilih indikator yang 

sesuai untuk meteri 

Bahasa Balidengan KI 

dan KD tertentu 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik. 

Mengetahui peraturan 

tentang pembelajaran 

sesuai kurikulum 2013 

16     
Menjelaskan fungsi RPP 

dalam pembelajaran 



17   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran. 

Mengetahui komponen-

komponen dalam RPP. 

18     

Menjelaskan 

Komponen-komponen 

RPP yang sesuai dengan 

Permendikbud No 103 

tahun 2014 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain. 

Menerapkan teknik 

bertanya dalam 

pembelajarannya 

20 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran Bahasa Bali. 

Menjelaskan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses hasil 

belajar Bahasa Bali. 

21     

Menjelaskan pengertian 

penilaian otentik dalam 

pelajaran Bahasa Bali 

22   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai 

dandievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

Bahasa Bali. 

Menentukan aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar Bahasa Bali 

untuk dievaluasi. 

23   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

24   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

25   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan 

hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 



27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

merancang program 

remedial dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran Bahasa Bali. 

Mengetahui tahapan 

PTK 

29     
Menjelaskan 

karakteristik PTK 

30     

Menjelaskan manfaat 

PTK meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mata pelajaran 

Bahasa Bali. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menguasai konsep 

dasar ilmu bahasa. 

Menjelaskan pengertian 

linguistik 

2     
Menjelaskan cabang-cabang 

ilmu linguistik 

3   

Memahami konsep 

dasar fonetik dan 

fonemik 

Menjelaskan cabang-cabang 

fonetik 

4     

Mampu mencoba alat-alat ucap 

(speech organ) yang 

mengeluarkan bunyi Bahasa Bali 

5     

Mengolongkan bunyi-bunyi 

bahasa Bali Berdasarkan titik 

artikulasi. 

6   
Memahami, 

menganalisis, 

Menjelaskan tentang pengertian 

Pasang Aksara Bali 



memaknai, 

menjelaskan, dan 

menerapkan pasang 

Aksara Bali 

7     
Menjelaskan Pasang Aksara 

yang pernah berlaku 

8     
Menyimpulkan jenis Aksara 

Bali. 

9     
Menjelaskan tujuan mempelajari 

Pasang Aksara. 

10   
Memahami Pengangge 

Aksara Bali 

Mengetahui jenis-jenis 

Pengangge Aksara Bali 

11     
Menggunakan Pengangge 

Aksara Bali secara tepat 

12   

Memahami tentang 

jenis dan uger-uger 

pasang warga aksara 

Menyebutkan jenis-jenis Warga 

Aksara 

13     
Menggunakan Warga Aksara 

secara tepat. 

14     Menyimpulkan Warga Aksara 

15     Menilai tulisan Angka Bali 

16   
Memahami karya sastra 

Bali 
Menanggapi budaya Mesatua 

17     
Menentukan isi sebuah satua 

Bali 

18     Menunjukkan homonym 

19     Menjelaskan pengertian frasa 

20   
Menguasai 

Kesusastraan Bali 

Menjelaskan etemologi kata 

sastra 

21     
Menguraikan pengertian kata 

satra. 



22     

Merumuskan ruang lingkup 

Kesusastraan Bali berdasarkan 

bahasa yang digunakan. 

23     
Menggolongkan kesusastraan 

Bali berdasarkan periode. 

24     
Mengidentifikasi jenis-jenis 

kesusastraan Bali 

25     

Menguraikan makna filosofis 

yang terkandung dalam 

kesusastraan Bali 

26     
Menyimpulkan sebuah tembang 

termasuk jenis geguritan. 

27     

Mampu memutuskan bahwa 

sebuah acara agama memerlukan 

penembangan kidung. 

28     

Menyebutkan nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam karya 

satra kekawin. 

29     
Menjelaskan pengertian 

kesusastraan Bali Anyar. 

30     
Menyebutkan bagian dari 

kesusastraan Bali Anyar 

31     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembentuk karya sastra Prosa 

32     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembetuk puisi 

33     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembetuk drama 

34     
Menjelaskan pengertian 

menyimak 

35     
Menentukan kata kunci dalam 

menyimak 

36   
Menguasai konsep 

dasar gaya Bahasa  

Menjelaskan pengertian paribasa 

Bali 



37     
Mengetahui beberapa istilah 

dalam paribasa Bali. 

38   

Menganalisis proses 

pembentukan makna 

suatu bentuk Paribasa 

Bali 

Menjelaskan proses 

pembentukan makna bladbadan. 

39     
Menjelaskan proses 

pembentukan makna sesonggan 

40   

Merumuskan 

konstruksi paribasa 

Bali 

Menjelaskan konstruksi 

wewangsalan (3) 

41     
Menjelaskan konstruksi 

peparikan (3) 

42 

Menguasai kompetensi 

inti dan kompetensi 

dasar mata pelajaran 

Bahasa Bali 

Memahami kompetensi 

inti mata pelajaran 

Bahasa Bali 

Menyebutkan yang termasuk 

kompetensi sikap sosial. 

43     
Menyebutkan yang termasuk 

kompetensi sikap spiritual 

44     

Menemukan kompetensi inti 

pengetahuan yang dimunculkan 

dalam kasus (ilustrasi dalam 

pembelajaran bahasa Bali) 

45     

Menentukan kompetensi inti 

keterampilan yang dimunculkan 

dalam kasus (ilustrasi dalam 

pembelajaran bahasa Bali) 

46 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

kreatif 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran 

Bahasa Bali 

Menyebutkan pengertian teks 

cerita Bahasa Bali  

47     

Menentukan teknik dan cara 

mesatua Bali dengan baik dan 

benar 

48     
Mengindentikasi jenis-jenis 

prosa dalam Bahasa Bali 



49     

Menentukan perbedaan teks 

puisi tradisional dan puisi 

modern 

50   

Memilih materi 

pembelajaran Bahasa 

Bali sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan karakterisitik peserta 

didik di perkotaan berdasarkan 

tujuan pembelajaran 

51     

Memilih materi pembelajaran 

yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa kelas SMP 

berdasarkan kompetensi dasar 

52   

Mengolah materi 

pelajaran Bahasa Bali 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik 

Menentukan materi 

pembelajaran yang diolah secara 

kreatif berdasarkan kompetensi 

dasar Bahasa Bali (3) 

53 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus 

Menjelaskan pengertian dan 

jenis-jenis pengembanagn 

keprofesian berkelanjutan 

54     
Menentukan jenis-jenis publikasi 

ilmiah 

55     
Menjelaskan pengertian refleksi 

pembelajaran  

56     
Menjelaskan pentingnya manfaat 

refleksi pembelajaran 

57     

Menentukan bentuk refleksi 

pembelajaran yang dihasilkan 

berdasarkan sebuah kasus. 

58     
Menentukan tujuan kegiatan 

refleksi pembelajaran bagi guru 

59   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menentukan tindakan yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan dberdasarkan 



ilustrasi refleksi pembelajaran 

Bahasa Bali 

60   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menentukan langkah-langkah 

dalam melakukan penelitian 

tindakan kelas 

61     

Mengetahui topik topik 

penelitian tindakan kelas dalam 

bahasa Bali 

62     

Menentukan langkah-langkah 

dalam perencanaan tindakan 

dalam PTK (3) 

63     

Menentukan langkah-langkah 

dalam pelaksanaan tindakan 

dalam PTK (3) 

64     

Menentukan hal-hal yang 

terpenting dalam analisis data 

dan interpretasi dalam PTK (3) 

65   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar 

dari berbagai sumber 

(0) 

Menentukan cara belajar yang 

diharapkan terjadi pada peserta 

didik berdasarkan kompetensi 

dasar Bahasa Bali (kasus) 

66 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

berkomunikasi 

Dapat menentukan manfaat TIK 

dalam pembelajaran Bahasa Bali 

67     

Dapat menentukan program 

yang digunakan untuk 

membantu guru dalam 

melaksanakan tugas 

pembelajaran 

68   

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan diri 

Dapat menentukan situs-situs 

pembelajaran yang dapat diakses 

oleh peserta didik dalam 

mengembangkan pembelajaran 

Bahasa Bali 

69     
Menentukan model 

pembelajaran berbasis jaringan 



yang dapat dipilih guru untuk 

meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam 

berkolaborasi dan membentuk 

jejaring sosial di dunia maya (3) 

70     

Menentukan jenis layanan 

jaringan yang dapat dipilih guru 

(3) 

Kode : 1.750GJ0000 

Mata Ujian : Bahasa Bali (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial budaya. 

Diberikan karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan 

intelektual, guru dapat 

menentukan hal yang 

mendukung teori tersebut 

2   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran Bahasa Bali 

Diberikan tipe 

kepribadian peserta didik, 

guru dapat menyebutkan 

ciri-ciri tipe kepribadian 

peserta didik tersebut 

menurut ahlinya. 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran Bahasa Bali 

Diberikan teori tentang 

kesulitan belajar siswa 

dari faktor tertentu, guru 

dapat menyebutkan faktor 

penyebab timbulnya 

kesulitan belajar tersebut. 

4 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

Bahasa Bali 

Diberikan tentang konsep 

teori belajar, guru dapat 

menyebutkan siapa yang 

mempunyai konsep teori 

belajar tersebut.  

5     
Disajikan langkah-

langkah pelaksanaan 



pembelajaran, guru dapat 

menentukan sintaks 

model pembelajaran.  

6   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi,metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran Bahasa Bali 

Diberikan sebuah 

pernyataan, guru dapat 

menentukan apakah 

pernyataan tersebut 

merupakan pendekatan, 

strategi, metode, atau 

teknik pembelajaran  

7     

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran 

untuk mengajarkan 

Bahasa Bali di 

SMA/SMK 

8 

Mengembangkan 

Kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Disajikan deskripsi 

tentang salah satu prinsip 

pengembangan 

kurikulum, guru dapat 

menguraikan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum yang disajikan 

9     

Disajikan definisi salah 

satu prinsip 

pengembangan 

kurikulum, guru dapat 

merumuskan kembali 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

yang dimaksud 

10   
Menentukan tujuan 

pembelajaran Bahasa Bali 

Disajikan sebuah 

deskripsi tentang tujuan 

pembelajaran, guru dapat 

melengkapi deskripsi 

tersebut  

11     

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran untuk 

mengajarkan materi 

Bahasa Bali pada SK dan 

KD tertentu 



12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran. 

Disajikan deskripsi 

tentang materi 

pembelajaran, guru dapat 

menyebutkan maksud 

deskripsi tersebut 

13   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Disajikan pernyataan 

tentang bahan ajar, guru 

dapat menegaskan makna 

pernyataan dengan 

tujuan, fungsi atau 

manfaat bahan ajar sesuai 

tujuan pembelajaran. 

14   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Disajikan sebuah 

deskripsi, Guru dapat 

memperjelas deskripsi 

tersebut yaitu tentang 

pengembangan indikator 

pencapaian kompetensi 

15     

Guru dapat merumuskan 

pengembangan instrumen 

penilaian  

16 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik. 

menjelaskan prinsip-

prinsip pengembangan 

RPP. 

17   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran. 

Menyebutkan 

Komponen-komponen 

RPP yang sesuai dengan 

Permendikbud No 103 

tahun 2014 

18   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan 

dengan pelajaran Bahasa 

Bali yang diajarkan 

19     

Menyusun media 

pembelajaran yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 



20   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran Bahasa Bali 

sesuai situasi yang 

berkembang. 

21 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran bahasa 

Bali 

menerapkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

Bahasa Bali 

22 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran Bahasa Bali. 

Menjelaskan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses hasil 

belajar Bahasa Bali. 

23   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

24   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

25   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar untuk berbagai 

tujuan. 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar. 

28   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk merancang 

program remedial dan 

pengayaan. 

29 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

Menjelaskan ciri-ciri 

PTK 



pembelajaran dalam mata 

pelajaran Bahasa Bali. 

30     
Membedakan PTK 

dengan Penelitian lainnya 

31     

Menjelaskan manfaat 

PTK meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mata pelajaran 

Bahasa Bali. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menguasai konsep 

dasar ilmu bahasa. 

Menjelaskan pengertian 

linguistik 

2     
Menjelaskan cabang-cabang 

ilmu linguistik 

3   

Memahami konsep 

dasar fonetik dan 

fonemik 

Menjelaskan cabang-cabang 

fonetik 

4     

Mampu mencoba alat-alat ucap 

(speech organ) yang 

mengeluarkan bunyi Bahasa Bali 

5     

Mengolongkan bunyi-bunyi 

bahasa Bali Berdasarkan titik 

artikulasi. 

6   

Memahami, 

menganalisis, 

memaknai, 

menjelaskan, dan 

menerapkan pasang 

Aksara Bali 

Menjelaskan tentang pengertian 

Pasang Aksara Bali 

7     
Menjelaskan Pasang Aksara 

yang pernah berlaku 



8     
Menyimpulkan jenis Aksara 

Bali. 

9     
Menjelaskan tujuan mempelajari 

Pasang Aksara. 

10   
Memahami Pengangge 

Aksara Bali 

Mengetahui jenis-jenis 

Pengangge Aksara Bali 

11     
Menggunakan Pengangge 

Aksara Bali secara tepat 

12   

Memahami tentang 

jenis dan uger-uger 

pasang warga aksara 

Menyebutkan jenis-jenis Warga 

Aksara 

13     
Menggunakan Warga Aksara 

secara tepat. 

14     Menyimpulkan Warga Aksara 

15     Menilai tulisan Angka Bali 

16   
Memahami karya sastra 

Bali 
Menanggapi budaya Mesatua 

17     
Menentukan isi sebuah satua 

Bali 

18     Menunjukkan homonim 

19     Menjelaskan pengertian frasa 

20   
Menguasai 

Kesusastraan Bali 

Menjelaskan etemologi kata 

sastra 

21     
Menguraikan pengertian kata 

satra. 

22     

Merumuskan ruang lingkup 

Kesusastraan Bali berdasrkan 

bahasa yang digunakan. 

23     
Menggolongkan kesusastraan 

Bali berdasarkan periode. 

24     
Mengidentifikasi jenis-jenis 

kesussastraan Bali 



25     

Menguraikan makna filosofis 

yang terkandung dalam 

kesusastraan Bali 

26     
Menyimpulkan sebuah tembang 

termasuk jenis geguritan. 

27     

Mampu memutuskan bahwa 

sebuah acara agama memerlukan 

penembangan kidung. 

28     

Menyebutkan nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam karya 

satra kekawin. 

29     

Menyimpulkan model 

pembacaan palawakia pada jenis 

teks yang dibaca. 

30     
Menjelaskan pengertian 

kesusastraan Bali Anyar. 

31     
Menyebutkan bagian dari 

kesusastraan Bali Anyar 

32     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembentuk karya sastra Prosa 

33     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembetuk puisi 

34     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembetuk drama 

35   

Menguasai konsep 

dasar keterampilan 

berbahasa. 

Menjelaskan pengertian 

menyimak 

36     
Menentukan kata kunci dalam 

menyimak 

37   
Menguasai konsep 

dasar gaya Bahasa 

Menjelaskan pengertian paribasa 

Bali 

38     
Mengetahui beberapa istilah 

dalam paribasa Bali. 

39   
Menganalisis proses 

pembentukan makna 

Menjelaskan proses 

pembentukan makna bladbadan. 



suatu bentuk Paribasa 

Bali 

40     
Menjelaskan proses 

pembentukan makna sesonggan 

41   

Merumuskan 

konstruksi paribasa 

Bali 

Menjelaskan konstruksi 

wewangsalan 

42     
Menjelaskan konstruksi 

peparikan. 

43 

Menguasai Standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami kompetensi 

mata pelajaran yang 

diampu 

Diberikan informasi tentang 

kompetensi inti dalam Bahasa 

Bali, guru dapat menyebutkan 

mana yang termasuk dalam 

kompetensi sikap spiritual, sikap 

sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan 

44     

Diberikan informasi tentang 

proses pembelajaran bahasa Bali, 

guru dapat menyebutkan yang 

mana termasuk dalam 

pencapaian kompetensi sikap 

spiritual 

45     

Diberikan sebuah ilustrasi dalam 

pembelajaran Bahasa Bali, guru 

dapat menemukan kompetensi 

inti pengetahuan mana yang 

dimunculkan dalam kasus 

tersebut 

46     

Diberikan sebuah ilustrasi 

pembelajaran, guru diminta 

menentukan kompetensi inti 

keterampilan yang diharapkan 

dari pembelajaran tersebut. 

47   

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran 

yang diampu 

ada beberapa hal yang harus ada 

dalam sebuah teks bahasa Bali, 

guru dapat menjelaskan arti dari 

hal yang ada dalam teks cerita 

bahasa Bali. 



48     

menentukan teknik dan cara 

mesatua Bali dengan baik dan 

benar 

49     
mengidentifikasi jenis-jenis 

prosa dalam bahasa Bali 

50     
menentukan perbedaan teks puisi 

tradisional dan puisi modern 

51 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif 

Memilih materi 

pembelajaran Bahasa 

Bali sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta  

Diberikan sebuah tujuan 

pembelajaran bahasa Bali, guru 

dapat menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan karakterisitik peserta 

didik di perkotaan 

52     

Diberikan sebuah Kompetensi 

Dasar bahasa Bali, guru dapat 

menentukan materi pembelajaran 

yang sesuai dengan karakterisitik 

peserta didik di perkotaan 

53   

Mengolah materi 

pelajaran Bahasa Bali 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik 

Diberikan sebuah kompetensi 

dasar bahasa Bali, guru dapat 

menentukan materi pembelajaran 

yang diolah secara kreatif 

54 

Mengembangkan 

Keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus 

Menjelaskan konsep refleksi 

pembelajaran  

55     

Diberikan sebuah kasus, peserta 

didik dapat menentukan bentuk 

refleksi pembelajaran yang 

dihasilkan 

56     
Menentukan tujuan kegiatan 

refleksi pembelajaran bagi guru 

57   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menentukan langkah-langkah 

dalam melakukan penelitian 

tindakan kelas 



58     

guru dapat menyebutkan manfaat 

PTK dalam kompetensi 

profesionalnya 

59     

Guru mengidentifikasi 

permasalahan dalam 

melaksanakan PTK 

60     
Guru dapat membedakan PTK 

dengan penelitian yang lain.  

61     
Guru melakukan penelitian 

berdasarkan prinsip PTK  

62     
guru menentukan permasalahan 

yang terkait dengan PTK 

63     
Guru dapat mengemukakan 

karakteristik PTK 

64     

Guru dapat menjelaskan tahap-

tahapan dalam melaksanakan 

PTK 

65     

Guru dapat menentukan kegiatan 

yang ada dalam pelaksanaan 

PTK 

66     

Guru dapat melakukan 

perencanaan tindakan dalam 

melakukan PTK 

67     
Guru memahami prosedur 

penyusunan PTK yang benar 

68   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar 

dari berbagai sumber. 

Diberikan sebuah kompetensi 

dasar dalam pembelajaran 

Bahasa Bali, guru dapat 

menentukan cara belajar yang 

diharapkan terjadi pada peserta 

didik 

69 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

berkomunikasi 

Dapat menentukan manfaat TIK 

dalam pembelajaran Bahasa Bali 



70     

Dapat menentukan program yang 

digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran 

71   

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan diri 

Dapat menentukan situs-situs 

pembelajaran yang dapat diakses 

oleh peserta didik dalam 

mengembangkan pembelajaran 

Bahasa Bali 

72     

Dapat menentukan model 

pembelajaran berbasis jaringan 

yang dapat dipilih guru untuk 

meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam 

berkolaborasi dan membentuk 

jejaring sosial di dunia maya. 

73     
Dapat menentukan jenis layanan 

jaringan yang dapat dipilih guru. 

Kode : 1.750GM0000 

Mata Ujian : Bahasa Bali (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial budaya. 

Diberikan karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan 

intelektual, guru dapat 

menentukan hal yang 

mendukung teori tersebut 

2   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran Bahasa Bali 

Diberikan tipe 

kepribadian peserta didik, 

guru dapat menyebutkan 

ciri-ciri tipe kepribadian 

peserta didik tersebut 

menurut ahlinya. 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran Bahasa Bali 

Diberikan teori tentang 

kesulitan belajar siswa 

dari faktor tertentu, guru 

dapat menyebutkan faktor 



penyebab timbulnya 

kesulitan belajar tersebut. 

4 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

Bahasa Bali 

Diberikan tentang konsep 

teori belajar, guru dapat 

menyebutkan siapa yang 

mempunyai konsep teori 

belajar tersebut.  

5     

Disajikan langkah-

langkah pelaksanaan 

pembelajaran, guru dapat 

menentukan sintaks 

model pembelajaran.  

6   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi,metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran Bahasa Bali 

Diberikan sebuah 

pernyataan, guru dapat 

menentukan apakah 

pernyataan tersebut 

merupakan pendekatan, 

strategi, metode, atau 

teknik pembelajaran  

7     

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran 

untuk mengajarkan 

Bahasa Bali di 

SMA/SMK 

8 

Mengembangkan 

Kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Disajikan deskripsi 

tentang salah satu prinsip 

pengembangan 

kurikulum, guru dapat 

menguraikan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum yang disajikan 

9     

Disajikan definisi salah 

satu prinsip 

pengembangan 

kurikulum, guru dapat 

merumuskan kembali 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

yang dimaksud 



10   
Menentukan tujuan 

pembelajaran Bahasa Bali 

Disajikan sebuah 

deskripsi tentang tujuan 

pembelajaran, guru dapat 

melengkapi deskripsi 

tersebut  

11     

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran untuk 

mengajarkan materi 

Bahasa Bali pada SK dan 

KD tertentu 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran. 

Disajikan deskripsi 

tentang materi 

pembelajaran, guru dapat 

menyebutkan maksud 

deskripsi tersebut 

13   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Disajikan pernyataan 

tentang bahan ajar, guru 

dapat menegaskan makna 

pernyataan dengan 

tujuan, fungsi atau 

manfaat bahan ajar sesuai 

tujuan pembelajaran. 

14   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Disajikan sebuah 

deskripsi, Guru dapat 

memperjelas deskripsi 

tersebut yaitu tentang 

pengembangan indikator 

pencapaian kompetensi 

15     

Guru dapat merumuskan 

pengembangan instrumen 

penilaian  

16 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik. 

menjelaskan prinsip-

prinsip pengembangan 

RPP. 

17   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran. 

Menyebutkan 

Komponen-komponen 

RPP yang sesuai dengan 

Permendikbud No 103 

tahun 2014 



18   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan 

dengan pelajaran Bahasa 

Bali yang diajarkan 

19     

Menyusun media 

pembelajaran yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

20   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran Bahasa Bali 

sesuai situasi yang 

berkembang. 

21 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran bahasa 

Bali 

menerapkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

Bahasa Bali 

22 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran Bahasa Bali. 

Menjelaskan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses hasil 

belajar Bahasa Bali. 

23   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

24   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

25   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar untuk berbagai 

tujuan. 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

27 
Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian untuk 



untuk kepentingan 

pembelajaran. 

menentukan ketuntasan 

belajar. 

menentukan ketuntasan 

belajar. 

28   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk merancang 

program remedial dan 

pengayaan. 

29 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran Bahasa Bali. 

Menjelaskan ciri-ciri 

PTK 

30     
Membedakan PTK 

dengan Penelitian lainnya 

31     

Menjelaskan manfaat 

PTK meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mata pelajaran 

Bahasa Bali. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menguasai konsep 

dasar ilmu bahasa. 

Menjelaskan pengertian 

linguistik 

2     
Menjelaskan cabang-cabang 

ilmu linguistik 

3   

Memahami konsep 

dasar fonetik dan 

fonemik 

Menjelaskan cabang-cabang 

fonetik 

4     

Mampu mencoba alat-alat ucap 

(speech organ) yang 

mengeluarkan bunyi Bahasa Bali 

5     

Mengolongkan bunyi-bunyi 

bahasa Bali Berdasarkan titik 

artikulasi. 



6   

Memahami, 

menganalisis, 

memaknai, 

menjelaskan, dan 

menerapkan pasang 

Aksara Bali 

Menjelaskan tentang pengertian 

Pasang Aksara Bali 

7     
Menjelaskan Pasang Aksara 

yang pernah berlaku 

8     
Menyimpulkan jenis Aksara 

Bali. 

9     
Menjelaskan tujuan mempelajari 

Pasang Aksara. 

10   
Memahami Pengangge 

Aksara Bali 

Mengetahui jenis-jenis 

Pengangge Aksara Bali 

11     
Menggunakan Pengangge 

Aksara Bali secara tepat 

12   

Memahami tentang 

jenis dan uger-uger 

pasang warga aksara 

Menyebutkan jenis-jenis Warga 

Aksara 

13     
Menggunakan Warga Aksara 

secara tepat. 

14     Menyimpulkan Warga Aksara 

15     Menilai tulisan Angka Bali 

16   
Memahami karya sastra 

Bali 
Menanggapi budaya Mesatua 

17     
Menentukan isi sebuah satua 

Bali 

18     Menunjukkan homonim 

19     Menjelaskan pengertian frasa 

20   
Menguasai 

Kesusastraan Bali 

Menjelaskan etemologi kata 

sastra 

21     
Menguraikan pengertian kata 

satra. 



22     

Merumuskan ruang lingkup 

Kesusastraan Bali berdasrkan 

bahasa yang digunakan. 

23     
Menggolongkan kesusastraan 

Bali berdasarkan periode. 

24     
Mengidentifikasi jenis-jenis 

kesussastraan Bali 

25     

Menguraikan makna filosofis 

yang terkandung dalam 

kesusastraan Bali 

26     
Menyimpulkan sebuah tembang 

termasuk jenis geguritan. 

27     

Mampu memutuskan bahwa 

sebuah acara agama memerlukan 

penembangan kidung. 

28     

Menyebutkan nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam karya 

satra kekawin. 

29     

Menyimpulkan model 

pembacaan palawakia pada jenis 

teks yang dibaca. 

30     
Menjelaskan pengertian 

kesusastraan Bali Anyar. 

31     
Menyebutkan bagian dari 

kesusastraan Bali Anyar 

32     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembentuk karya sastra Prosa 

33     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembetuk puisi 

34     
Menjelaskan unsur-unsur 

pembetuk drama 

35   

Menguasai konsep 

dasar keterampilan 

berbahasa. 

Menjelaskan pengertian 

menyimak 



36     
Menentukan kata kunci dalam 

menyimak 

37   
Menguasai konsep 

dasar gaya Bahasa 

Menjelaskan pengertian paribasa 

Bali 

38     
Mengetahui beberapa istilah 

dalam paribasa Bali. 

39   

Menganalisis proses 

pembentukan makna 

suatu bentuk Paribasa 

Bali 

Menjelaskan proses 

pembentukan makna bladbadan. 

40     
Menjelaskan proses 

pembentukan makna sesonggan 

41   

Merumuskan 

konstruksi paribasa 

Bali 

Menjelaskan konstruksi 

wewangsalan 

42     
Menjelaskan konstruksi 

peparikan. 

43 

Menguasai Standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami kompetensi 

mata pelajaran yang 

diampu 

Diberikan informasi tentang 

kompetensi inti dalam Bahasa 

Bali, guru dapat menyebutkan 

mana yang termasuk dalam 

kompetensi sikap spiritual, sikap 

sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan 

44     

Diberikan informasi tentang 

proses pembelajaran bahasa Bali, 

guru dapat menyebutkan yang 

mana termasuk dalam 

pencapaian kompetensi sikap 

spiritual 

45     

Diberikan sebuah ilustrasi dalam 

pembelajaran Bahasa Bali, guru 

dapat menemukan kompetensi 

inti pengetahuan mana yang 

dimunculkan dalam kasus 

tersebut 

46     
Diberikan sebuah ilustrasi 

pembelajaran, guru diminta 



menentukan kompetensi inti 

keterampilan yang diharapkan 

dari pembelajaran tersebut. 

47   

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran 

yang diampu 

ada beberapa hal yang harus ada 

dalam sebuah teks bahasa Bali, 

guru dapat menjelaskan arti dari 

hal yang ada dalam teks cerita 

bahasa Bali. 

48     

menentukan teknik dan cara 

mesatua Bali dengan baik dan 

benar 

49     
mengidentifikasi jenis-jenis 

prosa dalam bahasa Bali 

50     
menentukan perbedaan teks puisi 

tradisional dan puisi modern 

51 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif 

Memilih materi 

pembelajaran Bahasa 

Bali sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta  

Diberikan sebuah tujuan 

pembelajaran bahasa Bali, guru 

dapat menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan karakterisitik peserta 

didik di perkotaan 

52     

Diberikan sebuah Kompetensi 

Dasar bahasa Bali, guru dapat 

menentukan materi pembelajaran 

yang sesuai dengan karakterisitik 

peserta didik di perkotaan 

53   

Mengolah materi 

pelajaran Bahasa Bali 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik 

Diberikan sebuah kompetensi 

dasar bahasa Bali, guru dapat 

menentukan materi pembelajaran 

yang diolah secara kreatif 

54 

Mengembangkan 

Keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus 

Menjelaskan konsep refleksi 

pembelajaran  

55     
Diberikan sebuah kasus, peserta 

didik dapat menentukan bentuk 



refleksi pembelajaran yang 

dihasilkan 

56     
Menentukan tujuan kegiatan 

refleksi pembelajaran bagi guru 

57   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menentukan langkah-langkah 

dalam melakukan penelitian 

tindakan kelas 

58     

guru dapat menyebutkan manfaat 

PTK dalam kompetensi 

profesionalnya 

59     

Guru mengidentifikasi 

permasalahan dalam 

melaksanakan PTK 

60     
Guru dapat membedakan PTK 

dengan penelitian yang lain.  

61     
Guru melakukan penelitian 

berdasarkan prinsip PTK  

62     
guru menentukan permasalahan 

yang terkait dengan PTK 

63     
Guru dapat mengemukakan 

karakteristik PTK 

64     

Guru dapat menjelaskan tahap-

tahapan dalam melaksanakan 

PTK 

65     

Guru dapat menentukan kegiatan 

yang ada dalam pelaksanaan 

PTK 

66     

Guru dapat melakukan 

perencanaan tindakan dalam 

melakukan PTK 

67     
Guru memahami prosedur 

penyusunan PTK yang benar 

68   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar 

dari berbagai sumber. 

Diberikan sebuah kompetensi 

dasar dalam pembelajaran 

Bahasa Bali, guru dapat 



menentukan cara belajar yang 

diharapkan terjadi pada peserta 

didik 

69 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

berkomunikasi 

Dapat menentukan manfaat TIK 

dalam pembelajaran Bahasa Bali 

70     

Dapat menentukan program yang 

digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran 

71   

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan diri 

Dapat menentukan situs-situs 

pembelajaran yang dapat diakses 

oleh peserta didik dalam 

mengembangkan pembelajaran 

Bahasa Bali 

72     

Dapat menentukan model 

pembelajaran berbasis jaringan 

yang dapat dipilih guru untuk 

meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam 

berkolaborasi dan membentuk 

jejaring sosial di dunia maya. 

73     
Dapat menentukan jenis layanan 

jaringan yang dapat dipilih guru. 

Kode : 1.156GF0000 

Mata Ujian : Bahasa Indonesia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 



2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (0) 

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 



9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 



17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami konsep, teori, 

dan materi berbagai aliran 

linguistik yang terkait 

dengan pengembangan 

materi pembelajaran 

bahasa. 

Menjelaskan konsep, teori, 

dan materi aliran struktural 

yang terkait dengan 

pengembangan materi 

pembelajaran bahasa. 

2     

Pengembangan metode 

pembelajaran bahasa 

berdasarkan aliran 

fungsional. 

3   
Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa. 

Menjelaskan konsep 

hakikat bahasa.  

4     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

pemerolehan bahasa 

(fonologi, morfologi, 

sintaksis, dan pragmatik). 

5   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Indonesia. 

Menjelaskan kedudukan 

bahasa Indonesia. 

6     
Menjelaskan fungsi Bahasa 

Indonesia. 

7     
Mengidentifikasi ragam 

Bahasa Indonesia. 

8   
Memiliki keterampilan 

berbahasa Indonesia 

Mengaplikasi prinsip dan 

prosedur berbahasa secara 

lisan (berbicara dan 



(menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

menyimak) dan tertulis 

(membaca dan menulis). 

9     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara deskrit: menyimak, 

berbicara, membaca, 

menulis. 

10     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara integratif: 

menyimak, berbicara, 

membaca, menulis. 

11     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

berdasarkan konteks 

(akademis, formal, 

vokasional). 

12     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara lisan produktif. 

13     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara tertulis produktif. 

14     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara tertulis reseptif. 

15     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara lisan reseptif.  

16   

Menguasai kaidah bahasa 

Indonesia sebagai rujukan 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

Mengidentifikasi kaidah 

bahasa Indonesia  

17     

Menerapkan kaidah bahasa 

Indonesia sebagai rujukan 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 



18   
Memahami teori dan genre 

sastra Indonesia. 

Menjelaskan teori dan 

genre puisi Indonesia 

19     
Menjelaskan teori dan 

genre prosa Indonesia 

20   

Mengapresiasi karya sastra 

secara reseptif dan 

produktif. 

Mengapresiasi puisi 

Indonesia 

21     Menulis puisi Indonesia 

22     
Mengapresiasi prosa 

Indonesia  

23     Menulis prosa Indonesia 

24     
Mengapresiasi teks drama 

Indonesia  

25     
Mementaskan naskah 

drama sederhana Indonesia 

26     
Membuat kritik sastra 

Indonesia  

27 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Merumuskan indikator dan 

atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

28 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD. 

29 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran 

bahasa. 

30 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line untuk 

mendukung komunitas 

profesi sebagai penunjang 

PKB. 



Kode : 1.156GG0000 

Mata Ujian : Bahasa Indonesia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (0) 

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   
Melaksanakan 

pembelajaran yang 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 



mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 



13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami konsep, teori, 

dan materi berbagai aliran 

linguistik yang terkait 

dengan pengembangan 

materi pembelajaran 

bahasa. 

Menjelaskan konsep, teori, 

dan materi aliran struktural 

yang terkait dengan 

pengembangan materi 

pembelajaran bahasa. 

2     

Pengembangan metode 

pembelajaran bahasa 

berdasarkan aliran 

fungsional. 

3   
Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa. 

Menjelaskan konsep 

hakikat bahasa.  



4     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

pemerolehan bahasa 

(fonologi, morfologi, 

sintaksis, dan pragmatik). 

5   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Indonesia. 

Menjelaskan kedudukan 

bahasa Indonesia. 

6     
Menjelaskan fungsi Bahasa 

Indonesia. 

7     
Mengidentifikasi ragam 

Bahasa Indonesia. 

8   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Indonesia 

(menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

Mengaplikasi prinsip dan 

prosedur berbahasa secara 

lisan (berbicara dan 

menyimak) dan tertulis 

(membaca dan menulis). 

9     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara deskrit: menyimak, 

berbicara, membaca, 

menulis. 

10     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara integratif: 

menyimak, berbicara, 

membaca, menulis. 

11     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

berdasarkan konteks 

(akademis, formal, 

vokasional). 

12     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara lisan produktif. 

13     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara tertulis produktif. 



14     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara tertulis reseptif. 

15     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara lisan reseptif.  

16   

Menguasai kaidah bahasa 

Indonesia sebagai rujukan 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

Mengidentifikasi kaidah 

bahasa Indonesia  

17     

Menerapkan kaidah bahasa 

Indonesia sebagai rujukan 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

18   
Memahami teori dan genre 

sastra Indonesia. 

Menjelaskan teori dan 

genre puisi Indonesia 

19     
Menjelaskan teori dan 

genre prosa Indonesia 

20   

Mengapresiasi karya sastra 

secara reseptif dan 

produktif. 

Mengapresiasi puisi 

Indonesia 

21     Menulis puisi Indonesia 

22     
Mengapresiasi prosa 

Indonesia  

23     Menulis prosa Indonesia 

24     
Mengapresiasi teks drama 

Indonesia  

25     
Mementaskan naskah 

drama sederhana Indonesia 

26     
Membuat kritik sastra 

Indonesia  

27 
Menguasai standar 

kompetensi dan 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Merumuskan indikator dan 

atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 



kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

28 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD. 

29 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran 

bahasa. 

30 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line untuk 

mendukung komunitas 

profesi sebagai penunjang 

PKB. 

Kode : 1.156GJ0000 

Mata Ujian : Bahasa Indonesia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 



dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (0) 

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 
Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

Menentukan model 

pembelajaran untuk 



peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 



pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami konsep, teori, 

dan materi berbagai aliran 

linguistik yang terkait 

dengan pengembangan 

materi pembelajaran 

bahasa. 

Menjelaskan konsep, teori, 

dan materi aliran struktural 

yang terkait dengan 

pengembangan materi 

pembelajaran bahasa. 

2     

Pengembangan metode 

pembelajaran bahasa 

berdasarkan aliran 

fungsional. 

3   
Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa. 

Menjelaskan konsep 

hakikat bahasa.  

4     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

pemerolehan bahasa 

(fonologi, morfologi, 

sintaksis, dan pragmatik). 

5   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Indonesia. 

Menjelaskan kedudukan 

bahasa Indonesia. 

6     
Menjelaskan fungsi Bahasa 

Indonesia. 

7     
Mengidentifikasi ragam 

Bahasa Indonesia. 

8   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Indonesia 

(menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

Mengaplikasi prinsip dan 

prosedur berbahasa secara 

lisan (berbicara dan 

menyimak) dan tertulis 

(membaca dan menulis). 

9     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara deskrit: menyimak, 

berbicara, membaca, 

menulis. (3) 



10     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara integratif: 

menyimak, berbicara, 

membaca, menulis. 

11     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

berdasarkan konteks 

(akademis, formal, 

vokasional). 

12     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara lisan produktif. 

13     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara lisan reseptif. 

14     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara tertulis produktif. 

15     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara tertulis reseptif. 

16   

Menguasai kaidah bahasa 

Indonesia sebagai rujukan 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

Mengidentifikasi kaidah 

bahasa Indonesia  

17     

Menerapkan kaidah bahasa 

Indonesia sebagai rujukan 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. (3) 

18   
Memahami teori dan genre 

sastra Indonesia. 

Menjelaskan teori dan 

genre puisi Indonesia (1) 

19     
Menjelaskan teori dan 

genre prosa Indonesia 



20   

Mengapresiasi karya sastra 

secara reseptif dan 

produktif. 

Mengapresiasi puisi 

Indonesia 

21     Menulis puisi Indonesia 

22     
Mengapresiasi prosa 

Indonesia  

23     Menulis prosa Indonesia 

24     
Mengapresiasi teks drama 

Indonesia  

25     
Mementaskan naskah 

drama sederhana Indonesia 

26     
Membuat kritik sastra 

Indonesia  

27 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Merumuskan indikator dan 

atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

28 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD. 

29 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran 

bahasa. 

30 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line untuk 

mendukung komunitas 

profesi sebagai penunjang 

PKB. 

Kode : 1.156GM0000 

Mata Ujian : Bahasa Indonesia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (0) 

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 



8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 



15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami konsep, teori, 

dan materi berbagai aliran 

linguistik yang terkait 

dengan pengembangan 

materi pembelajaran 

bahasa. 

Menjelaskan konsep, teori, 

dan materi aliran struktural 

yang terkait dengan 

pengembangan materi 

pembelajaran bahasa. 

2     

Pengembangan metode 

pembelajaran bahasa 

berdasarkan aliran 

fungsional. 

3   
Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa. 

Menjelaskan konsep 

hakikat bahasa.  

4     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

pemerolehan bahasa 

(fonologi, morfologi, 

sintaksis, dan pragmatik). 



5   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Indonesia. 

Menjelaskan kedudukan 

bahasa Indonesia. 

6     
Menjelaskan fungsi Bahasa 

Indonesia. 

7     
Mengidentifikasi ragam 

Bahasa Indonesia. 

8   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Indonesia 

(menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

Mengaplikasi prinsip dan 

prosedur berbahasa secara 

lisan (berbicara dan 

menyimak) dan tertulis 

(membaca dan menulis). 

9     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara deskrit: menyimak, 

berbicara, membaca, 

menulis. (3) 

10     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara integratif: 

menyimak, berbicara, 

membaca, menulis. 

11     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

berdasarkan konteks 

(akademis, formal, 

vokasional). 

12     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara lisan produktif. 

13     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara lisan reseptif. 

14     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara tertulis produktif. 



15     

Mengaplikasikan prinsip 

dan prosedur berbahasa 

secara tertulis reseptif. 

16   

Menguasai kaidah bahasa 

Indonesia sebagai rujukan 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

Mengidentifikasi kaidah 

bahasa Indonesia  

17     

Menerapkan kaidah bahasa 

Indonesia sebagai rujukan 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. (3) 

18   
Memahami teori dan genre 

sastra Indonesia. 

Menjelaskan teori dan 

genre puisi Indonesia (1) 

19     
Menjelaskan teori dan 

genre prosa Indonesia 

20   

Mengapresiasi karya sastra 

secara reseptif dan 

produktif. 

Mengapresiasi puisi 

Indonesia 

21     Menulis puisi Indonesia 

22     
Mengapresiasi prosa 

Indonesia  

23     Menulis prosa Indonesia 

24     
Mengapresiasi teks drama 

Indonesia  

25     
Mementaskan naskah 

drama sederhana Indonesia 

26     
Membuat kritik sastra 

Indonesia  

27 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Merumuskan indikator dan 

atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 



28 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD. 

29 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran 

bahasa. 

30 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line untuk 

mendukung komunitas 

profesi sebagai penunjang 

PKB. 

Kode : 1.157GD0000 

Mata Ujian : Bahasa Inggris (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 



4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 



berbagai potensi yang 

dimiliki. 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan dalam 

bahasa Inggris 

(linguistik,wacana,sosiolinguistik 

dan strategis) 

Membedakan teks dan 

non teks 

2     

Menetukan modality 

yang tepat sesuai 

konteks 

3   

Menguasai bahasa Inggris lisan dan 

tulisan, reseptif dan produktif dalam 

segala aspek komunikatifnya 

(linguistik, wacana, sosiolinguistik 

dan strategis) 

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

notice/announcement 

4     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

pendek berbentuk 

notice/announcement 

5     

Menentukan informasi 

rinci tersirat teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

notice/announcement 

6     

Menentukan teks 

announcement yang 

tepat sesuai konteks 

yang disajikan 

7     

Menentukan tujuan 

komunikatif teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

advertisemnent 

8     
Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 



fungsional pendek 

berbentuk 

advertisemnent 

9     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

pendek berbentuk 

advertisemnent 

10     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

11     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

12     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

13     

Menentukan pikiran 

utama paragraf tertentu 

teks tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

14     

Menentukan pesan 

moral teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

15     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

16     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

news item (tujuan; 

fungsi sosial; &amp; 

gagasan utama) 

17     
Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 



fungsional berbentuk 

news item 

18     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk news item 

19     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk news item 

20     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

news item 

21     

Menentukan cara 

pengajaran teks news 

item 

22     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

descriptive 

23     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk descriptive 

24     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk descriptive 

25     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

26     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk discussion 

27     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 



28     

Menentukan informasi 

tersirat teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

29     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

discussion teks tertulis 

berbentuk discussion 

30     

Menentukan cara 

pengajaran teks 

discussion 

31     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

32     

Menentukan informasi 

spesifik teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

33     

Menentukan rujukan 

kata teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

34     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

hortatory exposition 

35     

Menentukan cara 

pengajaran teks 

hortatory exposition 

36     

Menentukan teknik 

&amp; aspek Penilaian 

keterampilan menyimak 

37     

Menentukan teknik 

&amp; aspek Penilaian 

keterampilan menulis 

38     
Menganalisis teks 

secara kritis 



39 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Merumuskan indikator 

dan atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

40 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif. 

Memilih materi pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang 

sesuai dengan KI-KD. 

41 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara berkelanjutan 

dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk peningkatan keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran 

bahasa. 

42 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk 

mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line 

untuk mendukung 

komunitas profesi 

sebagai penunjang PKB. 

Kode : 1.157GF0000 

Mata Ujian : Bahasa Inggris (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 
Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 



pembelajaran yang 

mendidik. 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 



10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   
Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 



meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan dalam 

bahasa Inggris 

(linguistik,wacana,sosiolinguistik 

dan strategis) 

Membedakan teks dan 

non teks 

2     

Menetukan modality 

yang tepat sesuai 

konteks 

3   

Menguasai bahasa Inggris lisan dan 

tulisan, reseptif dan produktif dalam 

segala aspek komunikatifnya 

(linguistik, wacana, sosiolinguistik 

dan strategis) 

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

notice/announcement 

4     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

pendek berbentuk 

notice/announcement 

5     

Menentukan informasi 

rinci tersirat teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

notice/announcement 

6     

Menentukan teks 

announcement yang 

tepat sesuai konteks 

yang disajikan 

7     

Menentukan tujuan 

komunikatif teks tertulis 

fungsional pendek 



berbentuk 

advertisemnent 

8     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

advertisemnent 

9     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

pendek berbentuk 

advertisemnent 

10     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

11     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

12     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

13     

Menentukan pikiran 

utama paragraf tertentu 

teks tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

14     

Menentukan pesan 

moral teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

15     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

16     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

news item (tujuan; 



fungsi sosial; &amp; 

gagasan utama) 

17     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

news item 

18     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk news item 

19     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk news item 

20     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

news item 

21     

Menentukan cara 

pengajaran teks news 

item 

22     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

descriptive 

23     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk descriptive 

24     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk descriptive 

25     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

26     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk discussion 



27     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

28     

Menentukan informasi 

tersirat teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

29     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

discussion teks tertulis 

berbentuk discussion 

30     

Menentukan cara 

pengajaran teks 

discussion 

31     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

32     

Menentukan informasi 

spesifik teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

33     

Menentukan rujukan 

kata teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

34     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

hortatory exposition 

35     

Menentukan cara 

pengajaran teks 

hortatory exposition 

36     

Menentukan teknik 

&amp; aspek Penilaian 

keterampilan menyimak 



37     

Menentukan teknik 

&amp; aspek Penilaian 

keterampilan menulis 

38     
Menganalisis teks 

secara kritis 

39 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Merumuskan indikator 

dan atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

40 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif. 

Memilih materi pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang 

sesuai dengan KI-KD. 

41 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara berkelanjutan 

dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk peningkatan keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran 

bahasa. 

42 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk 

mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line 

untuk mendukung 

komunitas profesi 

sebagai penunjang PKB. 

Kode : 1.157GG0000 

Mata Ujian : Bahasa Inggris (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 



2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 



9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 



17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan dalam 

bahasa Inggris 

(linguistik,wacana,sosiolinguistik 

dan strategis) 

Membedakan teks dan 

non teks 

2     

Menetukan modality 

yang tepat sesuai 

konteks 

3   

Menguasai bahasa Inggris lisan dan 

tulisan, reseptif dan produktif dalam 

segala aspek komunikatifnya 

(linguistik, wacana, sosiolinguistik 

dan strategis) 

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

notice/announcement 

4     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

pendek berbentuk 

notice/announcement 

5     

Menentukan informasi 

rinci tersirat teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

notice/announcement 

6     
Menentukan teks 

announcement yang 



tepat sesuai konteks 

yang disajikan 

7     

Menentukan tujuan 

komunikatif teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

advertisemnent 

8     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

advertisemnent 

9     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

pendek berbentuk 

advertisemnent 

10     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

11     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

12     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

13     

Menentukan pikiran 

utama paragraf tertentu 

teks tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

14     

Menentukan pesan 

moral teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

15     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk narrative 



16     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

news item (tujuan; 

fungsi sosial; &amp; 

gagasan utama) 

17     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

news item 

18     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk news item 

19     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk news item 

20     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

news item 

21     

Menentukan cara 

pengajaran teks news 

item 

22     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

descriptive 

23     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk descriptive 

24     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk descriptive 

25     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 



26     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk discussion 

27     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

28     

Menentukan informasi 

tersirat teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

29     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

discussion teks tertulis 

berbentuk discussion 

30     

Menentukan cara 

pengajaran teks 

discussion 

31     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

32     

Menentukan informasi 

spesifik teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

33     

Menentukan rujukan 

kata teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

34     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

hortatory exposition 

35     

Menentukan cara 

pengajaran teks 

hortatory exposition 



36     

Menentukan teknik 

&amp; aspek Penilaian 

keterampilan menyimak 

37     

Menentukan teknik 

&amp; aspek Penilaian 

keterampilan menulis 

38     
Menganalisis teks 

secara kritis 

39 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Merumuskan indikator 

dan atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

40 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif. 

Memilih materi pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang 

sesuai dengan KI-KD. 

41 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara berkelanjutan 

dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk peningkatan keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran 

bahasa. 

42 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk 

mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line 

untuk mendukung 

komunitas profesi 

sebagai penunjang PKB. 

Kode : 1.157GJ0000 

Mata Ujian : Bahasa Inggris (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 



emosional, dan 

intelektual. 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 



tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 



16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan dalam 

bahasa Inggris 

(linguistik,wacana,sosiolinguistik 

dan strategis) 

Membedakan teks dan 

non teks 

2     

Menetukan modality 

yang tepat sesuai 

konteks 

3   

Menguasai bahasa Inggris lisan dan 

tulisan, reseptif dan produktif dalam 

segala aspek komunikatifnya 

(linguistik, wacana, sosiolinguistik 

dan strategis) 

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

notice/announcement 

4     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

pendek berbentuk 

notice/announcement 

5     

Menentukan informasi 

rinci tersirat teks tertulis 

fungsional pendek 



berbentuk 

notice/announcement 

6     

Menentukan teks 

announcement yang 

tepat sesuai konteks 

yang disajikan 

7     

Menentukan tujuan 

komunikatif teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

advertisemnent 

8     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

advertisemnent 

9     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

pendek berbentuk 

advertisemnent 

10     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

11     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

12     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

13     

Menentukan pikiran 

utama paragraf tertentu 

teks tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

14     
Menentukan pesan 

moral teks tertulis 



fungsional berbentuk 

narrative 

15     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

16     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

news item (tujuan; 

fungsi sosial; &amp; 

gagasan utama) 

17     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

news item 

18     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk news item 

19     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk news item 

20     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

news item 

21     

Menentukan cara 

pengajaran teks news 

item 

22     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

descriptive 

23     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk descriptive 

24     
Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 



tertulis fungsional 

berbentuk descriptive 

25     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

26     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk discussion 

27     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

28     

Menentukan informasi 

tersirat teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

29     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

discussion teks tertulis 

berbentuk discussion 

30     

Menentukan cara 

pengajaran teks 

discussion 

31     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

32     

Menentukan informasi 

spesifik teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

33     

Menentukan rujukan 

kata teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 



34     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

hortatory exposition 

35     

Menentukan cara 

pengajaran teks 

hortatory exposition 

36     

Menentukan teknik 

&amp; aspek Penilaian 

keterampilan menyimak 

37     

Menentukan teknik 

&amp; aspek Penilaian 

keterampilan menulis 

38     
Menganalisis teks 

secara kritis 

39 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Merumuskan indikator 

dan atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

40 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif. 

Memilih materi pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang 

sesuai dengan KI-KD. 

41 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara berkelanjutan 

dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk peningkatan keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran 

bahasa. 

42 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk 

mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line 

untuk mendukung 

komunitas profesi 

sebagai penunjang PKB. 

Kode : 1.157GM0000 

Mata Ujian : Bahasa Inggris (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 



lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 



14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan dalam 

bahasa Inggris 

(linguistik,wacana,sosiolinguistik 

dan strategis) 

Membedakan teks dan 

non teks 

2     

Menetukan modality 

yang tepat sesuai 

konteks 

3   

Menguasai bahasa Inggris lisan dan 

tulisan, reseptif dan produktif dalam 

segala aspek komunikatifnya 

(linguistik, wacana, sosiolinguistik 

dan strategis) 

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

notice/announcement 



4     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

pendek berbentuk 

notice/announcement 

5     

Menentukan informasi 

rinci tersirat teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

notice/announcement 

6     

Menentukan teks 

announcement yang 

tepat sesuai konteks 

yang disajikan 

7     

Menentukan tujuan 

komunikatif teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

advertisemnent 

8     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional pendek 

berbentuk 

advertisemnent 

9     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

pendek berbentuk 

advertisemnent 

10     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

11     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

12     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk narrative 



13     

Menentukan pikiran 

utama paragraf tertentu 

teks tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

14     

Menentukan pesan 

moral teks tertulis 

fungsional berbentuk 

narrative 

15     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk narrative 

16     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

news item (tujuan; 

fungsi sosial; &amp; 

gagasan utama) 

17     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

news item 

18     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk news item 

19     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk news item 

20     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

news item 

21     

Menentukan cara 

pengajaran teks news 

item 

22     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

descriptive 



23     

Menentukan makna kata 

teks tertulis fungsional 

berbentuk descriptive 

24     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk descriptive 

25     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

26     

Menentukan informasi 

rinci tersurat teks 

tertulis fungsional 

berbentuk discussion 

27     

Menentukan informasi 

tertentu teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

28     

Menentukan informasi 

tersirat teks tertulis 

fungsional berbentuk 

discussion 

29     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

discussion teks tertulis 

berbentuk discussion 

30     

Menentukan cara 

pengajaran teks 

discussion 

31     

Menentukan gambaran 

umum teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

32     

Menentukan informasi 

spesifik teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 



33     

Menentukan rujukan 

kata teks tertulis 

fungsional berbentuk 

Hortatory exposition 

34     

Menentukan coherency 

dan cohesiveness teks 

hortatory exposition 

35     

Menentukan cara 

pengajaran teks 

hortatory exposition 

36     

Menentukan teknik 

&amp; aspek Penilaian 

keterampilan menyimak 

37     

Menentukan teknik 

&amp; aspek Penilaian 

keterampilan menulis 

38     
Menganalisis teks 

secara kritis 

39 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Merumuskan indikator 

dan atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

40 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif. 

Memilih materi pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang 

sesuai dengan KI-KD. 

41 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara berkelanjutan 

dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk peningkatan keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran 

bahasa. 

42 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk 

mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line 

untuk mendukung 

komunitas profesi 

sebagai penunjang PKB. 



Kode : 1.746GD0000 

Mata Ujian : Bahasa Jawa (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial 

Â¬budaya. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan latar belakang moral, 

sosial budaya 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menjelaskan teori tentang 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan 

3     

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 

4 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5     
Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran 

7     
Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran 

8   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran 



lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan 

9     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

10     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

11     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai keterampilan 

abad 21 

12   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu 

13     

Menjelaskan karakteristik dan 

prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran sesuai 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

14     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar yang 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu 

15 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk mendukung 



berbagai potensi yang 

dimiliki 

mencapai prestasi secara 

optimal 

peserta didik mencapai 

prestasi optimal 

16 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu dan 

membangun di antara sesama 

peserta didik dalam proses 

belajar 

17     

Mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta 

didik dengan prinsip dan 

strategi komunikasi yang 

tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan 

19     

Menentukan teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan 

20   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengolah/menganalisis 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan standar, 

kriteria dan sistem yang 

ditetapkan 

21 
Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

Menganalisis hasil penilaian 

pembelajaran 



untuk kepentingan 

pembelajaran 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

22   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Merancang program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai 

ketuntasan belajar 

23 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya 

24   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami teori penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memahami bahasa, sastra, 

dan budaya serta 

implementasinya dalam 

pembelajaran 

Menentukan suatu paribasan 

yang sesuai dengan situasi dan 

konteks wacana 

2     

Menyebutkan nama pengarang 

kesusastraan Jawa berdasarkan 

hasil karyanya 

3     Mengidentifikasi tokoh wayang 

4     

Mengidentifikasi tokoh wayang 

dalam lakon Ramayana 

berdasarkan petikan cerita 

5     
Menentukan nama tembang 

Macapat 

6     
Mengidentifikasi purwakanthi 

dalam tembang Macapat 



7     

Menyebutkan kagunan sastra 

Jawa yang berupa tembung garba 

dan tembung plutan dalam suatu 

petikan tembang Macapat 

8     

Menyebutkan kagunan sastra 

Jawa yang berupa sanepa, 

tembung entar, dan tembung 

saroja dan tembung plutan dalam 

suatu petikan geguritan 

9     
Menentukan dasanama suatu 

kata dalam petikan geguritan 

10     
Menentukan makna suatu 

bebasan 

11     Menyintesis sengkalan lamba 

12     

Mentransliterasi (mengalih tulis) 

kalimat berhuruf Latin menjadi 

berhuruf Jawa 

13     

Mentransliterasi (mengalih tulis) 

kalimat berhuruf Jawa menjadi 

berhuruf Latin 

14     

Mentransliterasi (mengalih tulis) 

tulisan berhuruf Latin menjadi 

berhuruf Jawa 

15     
Menentukan tembung lingga 

dalam suatu konteks wacana 

16     
Mengartikan tembung lingga 

sesuai dengan konteksnya 

17     
Menentukan tembung andhahan 

dalam suatu konteks wacana 

18     
Mengartikan tembung andhahan 

sesuai dengan konteksnya 

19     

Menguraikan tembung andhahan 

sesuai dengan kaidah 

morfologisnya 



20     

Menentukan kata dasar tembung 

rangkep dalam suatu konteks 

wacana 

21     
Menganalisis kalimat untuk 

menemukan tembung saroja 

22     
Menentukan purwakanthi dalam 

suatu tembang 

23     
Memberi contoh tembung 

camboran 

24     
Mengaplikasikan kata sandhang 

dalam kalimat. 

25     
Menganalisis fungtor dalam 

kalimat 

26     Menganalisis awalan dan akhiran 

27     
Memaknai kata dalam konteks 

geguritan 

28     
Menjelaskan makna kata sesuai 

dengan konteks kalimat 

29     Menentukan ukara camboran 

30     
Menunjukkan kerajaan tokoh 

wayang  

31     
Mengidentifikasi prosesi upacara 

tradisional Jawa 

32     
Mengidentifikasi tokoh wayang 

berdasarkan karakteristiknya 

33     
Menganalisis nilai-nilai budaya 

Jawa dalam prosesi siraman 

34     
Mengidentifikasi nama motif 

batik 

35     
Menganalisis nilai-nilai budi 

pekerti dalam lagu dolanan 

36     
Mengidentifikasi nama senjata 

tokoh wayang 



37     Menentukan sengkalan 

38   

Menganalisis bahasa, sastra, 

dan budaya serta 

implementasinya dalam 

pembelajaran 

Menganalisis parikan dalam 

bentuk tembang Macapat Pocung 

39     

Mengidentifikasi penggalan 

lakon wayang dengan tokoh 

utama Bima 

40     
Menganalisis isi suatu tembang 

Macapat 

41     Menentukan tema geguritan 

42     

Mengidentifikasi penokohan dan 

latar dalam petikan novel 

berbahasa Jawa 

43     
Menjelaskan senjata-senjata 

tokoh pewayangan 

44     
Menganalisis panyandra dalam 

prosesi pernikahan adat Jawa 

45     

Mengidentifikasi nama upacara 

tradisional Jawa berdasarkan 

karakteristiknya 

46     
Menganalisis tata rias dan 

busana Jawa 

47   

Mengimplementasikan 

bahasa, sastra, dan budaya 

serta implementasinya dalam 

pembelajaran 

Mengimplementasikan 

panyandra dalam suatu konteks 

(pernikahan adat Jawa, 

pewayangan, dan perwatakan 

manusia)  

48   

Menyintesis bahasa, sastra, 

dan budaya serta 

implementasinya dalam 

pembelajaran 

Menyintesis wangsalan dalam 

tembang 

49   
Memahami unggah-ungguh 

bahasa Jawa 

Merubah kalimat bertingkat tutur 

ngoko menjadi krama 

Kode : 1.746GF0000 



Mata Ujian : Bahasa Jawa (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial Â¬budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu " 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar  

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya  

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 
dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 
mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi ciri-ciri 
model pembelajaran  

5   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi 

pembelajaran  

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran  

7   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 



8     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

9     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21 

10     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21  

11   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu 

12     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan 

13 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

14     

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara 

bertahap 

15 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 



16 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

17     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

19     

Menjabarkan secara jelas 

dan rinci aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam 

sistem penilaian proses dan 

hasil belajar 

20   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

21   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 



sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

22 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan 

23 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami teori penelitian 

tindakan kelas 

24     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

"Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa. 

Menguasai dasar-dasar dan 

kaidah bahasa Jawa sebagai 

rujukan penggunaan bahasa 

Jawa yang baik dan benar " 

Menguasai dasar-dasar 

bahasa Jawa sebagai 

rujukan penggunaan 

bahasa yang baik dan 

benar 

Menerapkan paramasastra 

Jawa tembung dwipurwa 

dalam kalimat bahasa Jawa 

2     

Menerapkan tembung 

dwilingga dalam kalimat 

bahasa Jawa (3) 

3     

Menerapkan paramasastra 

Jawa tembung dalam 

kesantunan berbahasa di 

sekolah 



4     

Menerapkan paramasastra 

Jawa tembung kriya dalam 

kesantunan berbahasa di 

masyarakat 

5     

Menerapkan contoh 

wangsalan sehari-hari 

dalam kehidupan di 

sekolah 

6     
Menjelaskan tatacara 

penulisan naskah sesorah 

7     
Memaknai salah satu 

wangsalan 

8     
Menjelaskan salah satu 

kawruh bahasa Jawa 

9     

Menyebutkan berbagai 

jenis tembang Jawa secara 

tepat 

10     
Menyebutkan kawruh 

dalam seni pewayangan 

11     
menyebutkan jenis 

tembang 

12     
Menyebutkan kawruh 

dalam seni pewayangan 

13     
menyebutkan jenis 

tembang 

14     
Menjelaskan kawruh basa 

yang layak diajarkan 

15     

Mengaplikasikan 

cangkriman jarwodhosok 

dalam kehidupan keluarga 

16     

Menjawab salah satu 

cangkriman dalam bentuk 

tembang yang memuat 

kesantunan bahasa dalam 

masyarakat 



17     

Membuat parikan yang 

memuat unggah-ungguh 

bahasa Jawa 

18     

Memberi contoh parikan 

yang memuat unggah-

ungguh berbahasa Jawa 

19     

Menciptakan parikan yang 

memuat pendidikan 

karakter 

20     

Menjelaskan kegunaan 

tanda baca dalam aksara 

Jawa 

21     
Membaca aksara Jawa 

dengan tepat 

22     

Membaca aksara Jawa 

sesuai dengan kaidah 

penulisan aksara Jawa 

yang baik dan benar 

23     
Menyebutkan ciri-ciri 

geguritan yang bagus 

24     

Menyebutkan salah satu 

cerpenis Jawa yang pernah 

mendapatkan hadiah sastra 

Rancage 

25     

Menyebutkan salah satu 

penggurit yang karyanya 

pernah mendapat hadiah 

sastra Jawa 

26     

Menyebutkan salah satu 

hadiah sastra Jawa yang 

masih bertahan sampai 

tahun ini 

27     
Menjelaskan makna bagian 

tembang kinanti 

28     

Menjelaskan makna bagian 

tembang kinanti yang 

memuat budi pekerti luhur 



29     

Membedakan makna 

peribasan, bebasan, dan 

saloka 

30     

Memberi contoh 

pepindhan dan tembung 

entar yang memuat etika 

Jawa 

31     

Menjelaskan makna 

wangsalan dalam budaya 

Jawa 

32     

Menyebutkan salah satu 

judul cerita pendek 

wayang yang layak 

dijadikan bahan ajar 

33     

Mengidentifikasi makna 

salah satu adegan wayang 

kulit yang memuat budi 

pekerti  

34     

Mengidentifikasi makna 

salah satu adegan wayang 

kulit lakon baratayuda 

yang memuat budi pekerti  

35     

Mengidentifikasi makna 

salah satu folklor Jawa 

tentang cangkriman 

36     

Menjelaskan makna salah 

satu tradisi lisan Jawa yang 

dapat membentuk karakter 

siswa 

37     

Menjelaskan asal-usul 

salah satu tradisi lisan 

berupa cerita rakyat 

38     
Menjelaskan arti sengkalan 

dalam bahasa Jawa 

39     
Menjelaskan contoh tradisi 

lisan yang disebut isbat 



40     

Menyebutkan makna 

ungkapan kultural orang 

Jawa yang sudah menjadi 

tradisi lisan 

41     

Menyebutkan makna 

tembang macapat pangkur 

yang dapat diteladani oleh 

siswa 

42     

Mengidentisikasi makna 

pesan teks tentang upacara 

tradisional Jawa 

43     

Menjelaskan nilai-nilai 

budi luhur dalam adat 

tacara mitoni bagi orang 

Jawa 

44     

Mengidentifikasi nilai-nilai 

sopan santun yang terdapat 

dalam tradisi budaya 

manten orang Jawa 

45     

Mengidentifikasi syarat-

syarat pokok menjadi 

seorang pranatacara yang 

bagus 

46     

Menjelaskan urutan 

menjadi pranatacara yang 

handal dalam ritual supitan 

47     

Menyebutkan syarat 

tulisan jurnalistik tentang 

berita bahasa Jawa 

48     

Menyebutkan syarat 

sesorah berbahasa Jawa 

yang bagus 

49     

Menjelaskan cerita wayang 

dalam berbagai acara 

kejawen 

50     
Menjelaskan ubarampe 

dalam ritual kejawen 



51     

Menjelaskan cerita wayang 

dalam berbagai acara 

kejawen 

52     

Menjelaskan cerita wayang 

dalam berbagai acara 

kejawen 

53     

Menjelaskan cerita wayang 

dalam berbagai acara 

kejawen 

54     
Menjelaskan tugas apa saja 

dalam sesorah 

55     

Memberi makna istilah 

kejawaan dalam sebuah 

kalimat/frasa 

56     
Menyebutkan jenis 

tembang macapat 

57     
Menjelaskan pengetahuan 

tentang budaya Jawa 

58     

Menjelaskan proses 

pembentukan kata dalam 

bahasa Jawa 

59   

Mengidentifikasi 

berbagai novel Jawa 

yang memiliki ajaran 

luhur 

Mengidentifikasi makna 

novel-novel Jawa yang 

memuat ajaran budipekerti 

Kode : 1.746GG0000 

Mata Ujian : Bahasa Jawa (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial Â¬budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 



2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu " 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar  

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya  

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran  

5   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi 

pembelajaran  

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran  

7   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

8     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

9     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21 

10     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21  



11   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu 

12     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan 

13 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

14     

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara 

bertahap 

15 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

16 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

17     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 



pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

19     

Menjabarkan secara jelas 

dan rinci aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam 

sistem penilaian proses dan 

hasil belajar 

20   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

21   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

22 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan 

23 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

Memahami teori penelitian 

tindakan kelas 



pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

24     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

"Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa. 

Menguasai dasar-dasar dan 

kaidah bahasa Jawa sebagai 

rujukan penggunaan bahasa 

Jawa yang baik dan benar " 

Menguasai dasar-dasar 

bahasa Jawa sebagai 

rujukan penggunaan 

bahasa yang baik dan 

benar 

Menerapkan paramasastra 

Jawa tembung dwipurwa 

dalam kalimat bahasa Jawa 

2     

Menerapkan tembung 

dwilingga dalam kalimat 

bahasa Jawa (3) 

3     

Menerapkan paramasastra 

Jawa tembung dalam 

kesantunan berbahasa di 

sekolah 

4     

Menerapkan paramasastra 

Jawa tembung kriya dalam 

kesantunan berbahasa di 

masyarakat 

5     

Menerapkan contoh 

wangsalan sehari-hari 

dalam kehidupan di 

sekolah 

6     
Menjelaskan tatacara 

penulisan naskah sesorah 

7     
Memaknai salah satu 

wangsalan 



8     
Menjelaskan salah satu 

kawruh bahasa Jawa 

9     

Menyebutkan berbagai 

jenis tembang Jawa secara 

tepat 

10     
Menyebutkan kawruh 

dalam seni pewayangan 

11     
menyebutkan jenis 

tembang 

12     
Menyebutkan kawruh 

dalam seni pewayangan 

13     
menyebutkan jenis 

tembang 

14     
Menjelaskan kawruh basa 

yang layak diajarkan 

15     

Mengaplikasikan 

cangkriman jarwodhosok 

dalam kehidupan keluarga 

16     

Menjawab salah satu 

cangkriman dalam bentuk 

tembang yang memuat 

kesantunan bahasa dalam 

masyarakat 

17     

Membuat parikan yang 

memuat unggah-ungguh 

bahasa Jawa 

18     

Memberi contoh parikan 

yang memuat unggah-

ungguh berbahasa Jawa 

19     

Menciptakan parikan yang 

memuat pendidikan 

karakter 

20     

Menjelaskan kegunaan 

tanda baca dalam aksara 

Jawa 



21     
Membaca aksara Jawa 

dengan tepat 

22     

Membaca aksara Jawa 

sesuai dengan kaidah 

penulisan aksara Jawa 

yang baik dan benar 

23     
Menyebutkan ciri-ciri 

geguritan yang bagus 

24     

Menyebutkan salah satu 

cerpenis Jawa yang pernah 

mendapatkan hadiah sastra 

Rancage 

25     

Menyebutkan salah satu 

penggurit yang karyanya 

pernah mendapat hadiah 

sastra Jawa 

26     

Menyebutkan salah satu 

hadiah sastra Jawa yang 

masih bertahan sampai 

tahun ini 

27     
Menjelaskan makna bagian 

tembang kinanti 

28     

Menjelaskan makna bagian 

tembang kinanti yang 

memuat budi pekerti luhur 

29     

Membedakan makna 

peribasan, bebasan, dan 

saloka 

30     

Memberi contoh 

pepindhan dan tembung 

entar yang memuat etika 

Jawa 

31     

Menjelaskan makna 

wangsalan dalam budaya 

Jawa 

32     
Menyebutkan salah satu 

judul cerita pendek 



wayang yang layak 

dijadikan bahan ajar 

33     

Mengidentifikasi makna 

salah satu adegan wayang 

kulit yang memuat budi 

pekerti  

34     

Mengidentifikasi makna 

salah satu adegan wayang 

kulit lakon baratayuda 

yang memuat budi pekerti  

35     

Mengidentifikasi makna 

salah satu folklor Jawa 

tentang cangkriman 

36     

Menjelaskan makna salah 

satu tradisi lisan Jawa yang 

dapat membentuk karakter 

siswa 

37     

Menjelaskan asal-usul 

salah satu tradisi lisan 

berupa cerita rakyat 

38     
Menjelaskan arti sengkalan 

dalam bahasa Jawa 

39     
Menjelaskan contoh tradisi 

lisan yang disebut isbat 

40     

Menyebutkan makna 

ungkapan kultural orang 

Jawa yang sudah menjadi 

tradisi lisan 

41     

Menyebutkan makna 

tembang macapat pangkur 

yang dapat diteladani oleh 

siswa 

42     

Mengidentisikasi makna 

pesan teks tentang upacara 

tradisional Jawa 

43     
Menjelaskan nilai-nilai 

budi luhur dalam adat 



tacara mitoni bagi orang 

Jawa 

44     

Mengidentifikasi nilai-nilai 

sopan santun yang terdapat 

dalam tradisi budaya 

manten orang Jawa 

45     

Mengidentifikasi syarat-

syarat pokok menjadi 

seorang pranatacara yang 

bagus 

46     

Menjelaskan urutan 

menjadi pranatacara yang 

handal dalam ritual supitan 

47     

Menyebutkan syarat 

tulisan jurnalistik tentang 

berita bahasa Jawa 

48     

Menyebutkan syarat 

sesorah berbahasa Jawa 

yang bagus 

49     

Menjelaskan cerita wayang 

dalam berbagai acara 

kejawen 

50     
Menjelaskan ubarampe 

dalam ritual kejawen 

51     

Menjelaskan cerita wayang 

dalam berbagai acara 

kejawen 

52     

Menjelaskan cerita wayang 

dalam berbagai acara 

kejawen 

53     

Menjelaskan cerita wayang 

dalam berbagai acara 

kejawen 

54     
Menjelaskan tugas apa saja 

dalam sesorah 



55     

Memberi makna istilah 

kejawaan dalam sebuah 

kalimat/frasa 

56     
Menyebutkan jenis 

tembang macapat 

57     
Menjelaskan pengetahuan 

tentang budaya Jawa 

58     

Menjelaskan proses 

pembentukan kata dalam 

bahasa Jawa 

59   

Mengidentifikasi 

berbagai novel Jawa 

yang memiliki ajaran 

luhur 

Mengidentifikasi makna 

novel-novel Jawa yang 

memuat ajaran budipekerti 

Kode : 1.746GJ0000 

Mata Ujian : Bahasa Jawa (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial 

Â¬budaya. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu  

Menjelaskan teori tentang 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan. (3) 

3     
Mengidentifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar  

4 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran  

6   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran (0) 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi pembelajaran 

(1) 

7     

Menguraikan langkah-

langkah memilih materi 

pembeljaran (0) 

8 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. (0) 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran (0) 

9   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran 

di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan (0) 

10     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai standar keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

11     

Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21 

(0) 

12   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

Menjelaskan karakteristik dan 

prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran sesuai 

karakteristik peserta didik dan 



dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. (0) 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

13     

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu. 

(0) 

14 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. (0) 

15 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. (0) 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk mendukung 

peserta didik mencapai 

prestasi optimal (0) 

16 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta 

didik dengan prinsip dan 

strategi komunikasi yang 

tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran (0) 

17     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (0) 



18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar (0) 

Menentukan teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan (0) 

19   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar (0) 

Mengolah/menganalisis 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan standar, 

kriteria dan sistem yang 

ditetapkan (0) 

20 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Menggunakan hasil analisis 

penilaian untuk menentukan 

ketuntasan belajar. (0) 

21   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan (0) 

Merancang program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai 

ketuntasan belajar (0) 

22 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan (0) 

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya. (0) 

23   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Merencanakan penelitian 

tindakan kelas (0) 

24     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik. (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa. 

Memahami tahap 

pemerolehan bahasa 

2     

Memahami kedudukan 

dan fungsi bahasa 

daerah  

3   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Jawa. 

Memahami ragam 

bahasa Jawa: ngoko dan 

ngoko alus 

4     

Memahami ragam 

bahasa Jawa: krama dan 

krama alus 

5   

Menguasai dasar-dasar dan 

kaidah bahasa Jawa sebagai 

rujukan penggunaan bahasa 

Jawa yang baik dan benar. 

Memahami distribusi 

fonem dalam kata 

6     
Menguasai jenis 

tembung rangkep 

7     
Memahami jinisipun 

tembung 

8     

Memahami makna 

tembung katrangan 

berdasarkan konteks 

kalimat 

9     

Mampu membedakan 

fungsi dalam kalimat (J-

W-L) (3) 

10     

Mampu membedakan 

kalimat berdasarkan 

predikat 

11     
Membedakan jenis 

predikat dalam kalimat 



12     
Memahami jenis kalimat 

majemuk 

13     
Memahami bentuk 

kalimat aktif 

14     
Memahami bentuk 

kalimat pasif 

15   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Jawa (menyimak, 

berbicara, membaca, dan 

menulis) 

Membedakan aksara 

swara dan aksara rekan 

16     
Menulis aksara Murda 

dengan tepat 

17     

Membaca penulisan 

tembung camboran 

dengan tepat 

18     Membaca angka Jawa 

19     
Memahami penulisan 

kata ulang 

20   
Memahami teori dan genre 

sastra Jawa 

Memahami wujud dan 

jenis karya sastra Jawa 

baru 

21     
Memahami jenis karya 

sastra Jawa baru 

22     
Memahami wangsalan 

dan cangkriman 

23     
Memahami pepali atau 

gugon tuhon Jawa. 

24     

Memahami adat 

wiwitan, rasulan, dan 

merti desa 

25     
Memahami berbagai 

idiomatik Jawa 

26     
Memahami hal-hal yang 

termasuk sukerta 



27     
Memahami upacara 

nyadran 

28     

Memahami 

ritual/peristiwa penting 

yang dialami wanita 

Jawa 

29     

Memahami lakon 

wayang dan 

hubungannya dengan 

ritual Jawa 

30     Memahami isi primbon 

31     
Mampu menganalisis 

bentuk dan isi tembang 

32     Memahami isi tembang 

33     

Memahami 

purwakanthi, idiomatik 

dan penerapannya dalam 

puisi Jawa 

34     

Mengenal karya prosa 

Jawa Modern dan 

penulisnya 

35     
Memahami Ihwal 

wayang purwa 

36     
Memahami prosesi 

mantu 

Kode : 1.746GM0000 

Mata Ujian : Bahasa Jawa (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual, 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 



dan latar belakang sosial 

Â¬budaya. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu  

Menjelaskan teori tentang 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan. (3) 

3     
Mengidentifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar  

4 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran  

6   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran (0) 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi pembelajaran 

(1) 

7     

Menguraikan langkah-

langkah memilih materi 

pembeljaran (0) 

8 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. (0) 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran (0) 

9   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran 

di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan (0) 



10     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai standar keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

11     

Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21 

(0) 

12   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. (0) 

Menjelaskan karakteristik dan 

prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran sesuai 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

13     

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu. 

(0) 

14 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. (0) 

15 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. (0) 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk mendukung 

peserta didik mencapai 

prestasi optimal (0) 

16 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

Mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta 

didik dengan prinsip dan 

strategi komunikasi yang 

tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran (0) 



terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

17     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (0) 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar (0) 

Menentukan teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan (0) 

19   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar (0) 

Mengolah/menganalisis 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan standar, 

kriteria dan sistem yang 

ditetapkan (0) 

20 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Menggunakan hasil analisis 

penilaian untuk menentukan 

ketuntasan belajar. (0) 

21   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan (0) 

Merancang program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai 

ketuntasan belajar (0) 

22 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan (0) 

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya. (0) 

23   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

Merencanakan penelitian 

tindakan kelas (0) 



pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

24     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik. (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa. 

Memahami tahap 

pemerolehan bahasa 

2     

Memahami kedudukan 

dan fungsi bahasa 

daerah  

3   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Jawa. 

Memahami ragam 

bahasa Jawa: ngoko dan 

ngoko alus 

4     

Memahami ragam 

bahasa Jawa: krama dan 

krama alus 

5   

Menguasai dasar-dasar dan 

kaidah bahasa Jawa sebagai 

rujukan penggunaan bahasa 

Jawa yang baik dan benar. 

Memahami distribusi 

fonem dalam kata 

6     
Menguasai jenis 

tembung rangkep 

7     
Memahami jinisipun 

tembung 

8     
Memahami makna 

tembung katrangan 



berdasarkan konteks 

kalimat 

9     

Mampu membedakan 

fungsi dalam kalimat (J-

W-L) (3) 

10     

Mampu membedakan 

kalimat berdasarkan 

predikat 

11     
Membedakan jenis 

predikat dalam kalimat 

12     
Memahami jenis kalimat 

majemuk 

13     
Memahami bentuk 

kalimat aktif 

14     
Memahami bentuk 

kalimat pasif 

15   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Jawa (menyimak, 

berbicara, membaca, dan 

menulis) 

Membedakan aksara 

swara dan aksara rekan 

16     
Menulis aksara Murda 

dengan tepat 

17     

Membaca penulisan 

tembung camboran 

dengan tepat 

18     Membaca angka Jawa 

19     
Memahami penulisan 

kata ulang 

20   
Memahami teori dan genre 

sastra Jawa 

Memahami wujud dan 

jenis karya sastra Jawa 

baru 

21     
Memahami jenis karya 

sastra Jawa baru 

22     
Memahami wangsalan 

dan cangkriman 



23     
Memahami pepali atau 

gugon tuhon Jawa. 

24     

Memahami adat 

wiwitan, rasulan, dan 

merti desa 

25     
Memahami berbagai 

idiomatik Jawa 

26     
Memahami hal-hal yang 

termasuk sukerta 

27     
Memahami upacara 

nyadran 

28     

Memahami 

ritual/peristiwa penting 

yang dialami wanita 

Jawa 

29     

Memahami lakon 

wayang dan 

hubungannya dengan 

ritual Jawa 

30     Memahami isi primbon 

31     
Mampu menganalisis 

bentuk dan isi tembang 

32     Memahami isi tembang 

33     

Memahami 

purwakanthi, idiomatik 

dan penerapannya dalam 

puisi Jawa 

34     

Mengenal karya prosa 

Jawa Modern dan 

penulisnya 

35     
Memahami Ihwal 

wayang purwa 

36     
Memahami prosesi 

mantu 



Kode : 1.170GJ0000 

Mata Ujian : Bahasa Jepang (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   
Melaksanakan 

pembelajaran yang 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 



mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 



13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan dalam 

bahasa Jepang 

(linguistik,wacana,sosiolinguistik 

dan strategis) 

Membaca dan menulis 

huruf Kanji secara benar  

2     

Menggunakan kosa kata 

yang tepat dalam 

kalimat 

3     

Menentukan 

parafrase/ungkapan yang 

tepat sesuai konteks 



4     
Menggunakan struktur 

kalimat yang tepat 

5     

Mengenal kebiasaan 

berbahasa 

(sosiolinguistik)sesuai 

dengan topik yang 

dibahas 

6   

Menguasai bahasa Jepang lisan dan 

tulisan, reseptif dan produktif dalam 

segala aspek komunikatifnya 

(linguistik, wacana, sosiolinguistik 

dan strategis) 

Menemukan informasi 

umum dari wacana yang 

disajikan 

7     

Mengidentifikasi 

informasi rinci dari 

wacana yang disajikan 

8     
Membuat wacana terkait 

topik tertentu  

9 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Merumuskan indikator 

dan atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

10 

Mengembangkan 

materi 

pembelajaran yang 

diampu secara 

kreatif. 

Memilih materi pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang 

sesuai dengan KI-KD. 

11 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara 

berkelanjutan 

dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk peningkatan keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran 

bahasa. 

12 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk 

mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line 

untuk mendukung 

komunitas profesi 

sebagai penunjang PKB. 



Kode : 1.170GM0000 

Mata Ujian : Bahasa Jepang (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   
Melaksanakan 

pembelajaran yang 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 



mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 



13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan dalam 

bahasa Jepang 

(linguistik,wacana,sosiolinguistik 

dan strategis) 

Membaca dan menulis 

huruf Kanji secara benar  

2     

Menggunakan kosa kata 

yang tepat dalam 

kalimat 

3     

Menentukan 

parafrase/ungkapan yang 

tepat sesuai konteks 



4     
Menggunakan struktur 

kalimat yang tepat 

5     

Mengenal kebiasaan 

berbahasa 

(sosiolinguistik)sesuai 

dengan topik yang 

dibahas 

6   

Menguasai bahasa Jepang lisan dan 

tulisan, reseptif dan produktif dalam 

segala aspek komunikatifnya 

(linguistik, wacana, sosiolinguistik 

dan strategis) 

Menemukan informasi 

umum dari wacana yang 

disajikan 

7     

Mengidentifikasi 

informasi rinci dari 

wacana yang disajikan 

8     
Membuat wacana terkait 

topik tertentu  

9 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Merumuskan indikator 

dan atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

10 

Mengembangkan 

materi 

pembelajaran yang 

diampu secara 

kreatif. 

Memilih materi pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang 

sesuai dengan KI-KD. 

11 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara 

berkelanjutan 

dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk peningkatan keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran 

bahasa. 

12 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk 

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line 

untuk mendukung 

komunitas profesi 

sebagai penunjang PKB. 



mengembangkan 

diri.  

Kode : 1.160GJ0000 

Mata Ujian : Bahasa Jerman (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 



dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 



dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Â Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan dalam 

bahasa Jerman 

(linguistik,wacana,sosiolinguistik 

dan strategis) 

Mengidentifikasi 

Konjunktion yang 

menunjukkan Kausalsatz. 

2     
Menentukan kaidah 

Adjektive im Dativ 



3     
Menjelaskan kaidah Verben 

mit PrÃ¤positionen 

4     

Menandai struktur kalimat 

yang menggunakan 

Konjunktion yang 

menyatakan 

Frage/Zweifel/Ungewissheit 

dan W-Fragen 

5     
Menandai kaidah kebahasaan 

Modalverben im PrÃ¤teritum 

6     

Menjelaskan struktur kalimat 

yang menggunakan 

Zeitadverbien 

7     

Mengidentifikasi struktur 

kalimat dengan ujaran yang 

menyatakan WÃ¼nsche atau 

HÃ¶flichkeit. 

8     

Menjelaskan struktur kalimat 

yang menggunakan 

PrÃ¤positionen mit Dativ. 

9     

Menjelaskan struktur kalimat 

yang menggunakan Verben 

mit Dativ- und 

AkkusativergÃ¤nzung 

10     
Mengidentifikasi 

WechselprÃ¤positionen 

11     
Mengidentifikasi Verben mit 

Akkusativ oder mit Dativ  

12     

Menemukan struktur kalimat 

Finalsatz yang menunjukkan 

tujuan (Absicht/Zweck).  

13     

Mengidentifikasi anak 

kalimat dengan 

menggunakan Konjunktion 

yang menunjukkan 

TemporalsÃ¤tze 

(Gleichzeitigkeit zweier 



Handlungen zu einem 

Zeitpunkt).  

14     

Mengidentifikasi kaidah 

Konjunktiv II (PrÃ¤sens) der 

Modalverben untuk 

menyatakan saran. 

15     
Mengidentifikasi 

Graduierende Adverbien 

16     

Menemukan struktur kalimat 

yang menggunakan 

Imperativ 

17     

Mengidentifikasi struktur 

Finalsatz dengan 

Infinitivkonstruktion. 

18     

Mengidentifikasi 

Adjektivdeklination ohne 

Artikel  

19     

Menemukan struktur anak 

kalimat dengan 

menggunakan Unterordnende 

Konjunktionen. (Hauptsatz + 

Nebensatz) 

20     

Menjelaskan kalimat yang 

menggunakan kaidah 

Konjunktiv II im PrÃ¤sens  

21     

Menyebutkan Konjunktion 

yang menunjukkan 

Kausalsatz  

22     

Mengidentifikasi 

ModalsÃ¤tze yang 

menunjukkan Proportionales 

VerhÃ¤ltnis  

23     

Mengidentifikasi ujaran yang 

menyatakan dugaan dengan 

kaidah Modalverben 

Konjunktiv II 



24     

Menjelaskan pola kalimat 

yang menggunakan 

Plusquamperfekt 

25     

Menemukan makna kalimat 

yang menggunakan lassen + 

Infinitiv 

26     

Menyusun kalimat yang 

menggunakan (Frageworter) 

wofur, woran, woruber, 

wovon, womit 

27     

Menyusun kalimat dengan 

menggunakan 

Doppelkonjunktion yang 

menunjukkan Alternative 

28     
Mengidentifikasi 

Possesiveartikel im Genitiv  

29   

Menguasai bahasa Jerman lisan 

dan tulisan, reseptif dan produktif 

dalam segala aspek 

komunikatifnya (linguistik, 

wacana, sosiolinguistik dan 

strategis) 

Menemukan informasi 

umum/ selektif/rinci dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Sprachen 

und Biografien, 

Familienalbum, Reisen und 

Mobilitat 

30     

Menemukan informasi 

umum/ selektif/rinci dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Aktiv in der 

Freizeit, Medien, und 

Ausgehen. 

31     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Zu Hause 

und Kultur erleben 

32     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang 

Arbeitswelten, Feste und 

Geschenke 



33     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Mit allen 

Sinnen, Erfindungen und 

Erfinder 

34     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Zeitpunkte, 

Alltag 

35     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang MÃ¤nner-

Frauen-Paare dan 

Deutschlandsgr?ÃŸte Stadt 

36     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Schule und 

lernen, Klima und Umwelt 

37     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Peinlich?-

Peinlich!, dan Generationen 

38     

Menemukan informasi 

umum/rinci dari berbagai 

teks tulis yang disajikan 

tentang Migration, Europa: 

Politik und mehr 

39 

Menguasai 

standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Merumuskan indikator dan 

atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 



40 

Mengembangkan 

materi 

pembelajaran 

yang diampu 

secara kreatif. 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta 

didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD. 

41 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara 

berkelanjutan 

dengan 

melakukan 

tindakan reflektif. 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk peningkatan 

keprofesionalan. 

Merumuskan masalah dalam 

pembelajaran bahasa. 

42 

Memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line untuk 

mendukung komunitas 

profesi sebagai penunjang 

PKB. 

Kode : 1.160GM0000 

Mata Ujian : Bahasa Jerman (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 



dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 
Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

Menentukan model 

pembelajaran untuk 



peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Â Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 



pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan dalam 

bahasa Jerman 

(linguistik,wacana,sosiolinguistik 

dan strategis) 

Mengidentifikasi 

Konjunktion yang 

menunjukkan Kausalsatz. 

2     
Menentukan kaidah 

Adjektive im Dativ 

3     
Menjelaskan kaidah Verben 

mit PrÃ¤positionen 

4     

Menandai struktur kalimat 

yang menggunakan 

Konjunktion yang 

menyatakan 

Frage/Zweifel/Ungewissheit 

dan W-Fragen 

5     
Menandai kaidah kebahasaan 

Modalverben im PrÃ¤teritum 

6     

Menjelaskan struktur kalimat 

yang menggunakan 

Zeitadverbien 

7     

Mengidentifikasi struktur 

kalimat dengan ujaran yang 

menyatakan WÃ¼nsche atau 

HÃ¶flichkeit. 

8     

Menjelaskan struktur kalimat 

yang menggunakan 

PrÃ¤positionen mit Dativ. 

9     

Menjelaskan struktur kalimat 

yang menggunakan Verben 

mit Dativ- und 

AkkusativergÃ¤nzung 



10     
Mengidentifikasi 

WechselprÃ¤positionen 

11     
Mengidentifikasi Verben mit 

Akkusativ oder mit Dativ  

12     

Menemukan struktur kalimat 

Finalsatz yang menunjukkan 

tujuan (Absicht/Zweck).  

13     

Mengidentifikasi anak 

kalimat dengan 

menggunakan Konjunktion 

yang menunjukkan 

TemporalsÃ¤tze 

(Gleichzeitigkeit zweier 

Handlungen zu einem 

Zeitpunkt).  

14     

Mengidentifikasi kaidah 

Konjunktiv II (PrÃ¤sens) der 

Modalverben untuk 

menyatakan saran. 

15     
Mengidentifikasi 

Graduierende Adverbien 

16     

Menemukan struktur kalimat 

yang menggunakan 

Imperativ 

17     

Mengidentifikasi struktur 

Finalsatz dengan 

Infinitivkonstruktion. 

18     

Mengidentifikasi 

Adjektivdeklination ohne 

Artikel  

19     

Menemukan struktur anak 

kalimat dengan 

menggunakan Unterordnende 

Konjunktionen. (Hauptsatz + 

Nebensatz) 

20     

Menjelaskan kalimat yang 

menggunakan kaidah 

Konjunktiv II im PrÃ¤sens  



21     

Menyebutkan Konjunktion 

yang menunjukkan 

Kausalsatz  

22     

Mengidentifikasi 

ModalsÃ¤tze yang 

menunjukkan Proportionales 

VerhÃ¤ltnis  

23     

Mengidentifikasi ujaran yang 

menyatakan dugaan dengan 

kaidah Modalverben 

Konjunktiv II 

24     

Menjelaskan pola kalimat 

yang menggunakan 

Plusquamperfekt 

25     

Menemukan makna kalimat 

yang menggunakan lassen + 

Infinitiv 

26     

Menyusun kalimat yang 

menggunakan (Frageworter) 

wofur, woran, woruber, 

wovon, womit 

27     

Menyusun kalimat dengan 

menggunakan 

Doppelkonjunktion yang 

menunjukkan Alternative 

28     
Mengidentifikasi 

Possesiveartikel im Genitiv  

29   

Menguasai bahasa Jerman lisan 

dan tulisan, reseptif dan produktif 

dalam segala aspek 

komunikatifnya (linguistik, 

wacana, sosiolinguistik dan 

strategis) 

Menemukan informasi 

umum/ selektif/rinci dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Sprachen 

und Biografien, 

Familienalbum, Reisen und 

Mobilitat 

30     

Menemukan informasi 

umum/ selektif/rinci dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Aktiv in der 



Freizeit, Medien, und 

Ausgehen. 

31     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Zu Hause 

und Kultur erleben 

32     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang 

Arbeitswelten, Feste und 

Geschenke 

33     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Mit allen 

Sinnen, Erfindungen und 

Erfinder 

34     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Zeitpunkte, 

Alltag 

35     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang MÃ¤nner-

Frauen-Paare dan 

Deutschlandsgr?ÃŸte Stadt 

36     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Schule und 

lernen, Klima und Umwelt 

37     

Menemukan informasi 

umum/rinci/selektif dari 

berbagai jenis teks tulis yang 

disajikan tentang Peinlich?-

Peinlich!, dan Generationen 



38     

Menemukan informasi 

umum/rinci dari berbagai 

teks tulis yang disajikan 

tentang Migration, Europa: 

Politik und mehr 

39 

Menguasai 

standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Merumuskan indikator dan 

atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

40 

Mengembangkan 

materi 

pembelajaran 

yang diampu 

secara kreatif. 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta 

didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD. 

41 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara 

berkelanjutan 

dengan 

melakukan 

tindakan reflektif. 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk peningkatan 

keprofesionalan. 

Merumuskan masalah dalam 

pembelajaran bahasa. 

42 

Memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan 

diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line untuk 

mendukung komunitas 

profesi sebagai penunjang 

PKB. 

Kode : 1.747GD0000 

Mata Ujian : Bahasa Madura (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Memilih strategi 

pembelajaran bahasa 

Madura yang kreatif. 



2     

Memberikan contoh 

penggunaan pendekatan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

3 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

4   

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan. 

Memberikan contoh 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

5 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menentukan media 

pembelajaran yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

bahasa Madura. 

6     

Menentukan sumber 

pembelajaran yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

bahasa Madura. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan 

dalam bahasa Madura 

(linguistik, sosiolinguistik, dan 

sastra). 

Menganalisis unsur 

bunyi dalam bahasa 

Madura. 

2     

Menganalisis 

pembentukan kata 

Bahasa Madura. 



3     

Menjelaskan makna kata 

dan ungkapan dalam 

bahasa Madura. 

4     

Menerapkan penggunaan 

tingkatan bahasa 

Madura. 

5     

Mampu membedakan 

paribasan, bebasan, dan 

saloka. 

6   

Menguasai bahasa Madura 

lisan dan tulis, reseptif dan 

produktif dalam segala aspek 

komunikasi. 

Memberikan contoh 

penggunaan tingkatan 

bahasa Madura. 

7     

Menunjukkan 

kemampuan membaca 

tulisan latin dan carakan 

Madura. 

8     

Memberikan contoh kata 

yang termasuk sinonim 

dan antonim. 

9     
Menyusun kalimat 

bahasa Madura. 

10     

Menunjukkan 

kemampuan menulis 

dari tulisan Latin ke 

tulisan carakan dan 

sebaliknya. 

Kode : 1.747GG0000 

Mata Ujian : Bahasa Madura (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Memilih strategi 

pembelajaran bahasa 

Madura yang kreatif. 



2     

Memberikan contoh 

penggunaan pendekatan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

3 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

4   

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan. 

Memberikan contoh 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

5 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menentukan media 

pembelajaran yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

bahasa Madura. 

6     

Menentukan sumber 

pembelajaran yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

bahasa Madura. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan 

dalam bahasa Madura 

(linguistik, sosiolinguistik, dan 

sastra). 

Menganalisis unsur 

bunyi dalam bahasa 

Madura. 

2     

Menganalisis 

pembentukan kata 

Bahasa Madura. 



3     

Menjelaskan makna kata 

dan ungkapan dalam 

bahasa Madura. 

4     

Menerapkan penggunaan 

tingkatan bahasa 

Madura. 

5     

Mampu membedakan 

paribasan, bebasan, dan 

saloka. 

6   

Menguasai bahasa Madura 

lisan dan tulis, reseptif dan 

produktif dalam segala aspek 

komunikasi. 

Memberikan contoh 

penggunaan tingkatan 

bahasa Madura. 

7     

Menunjukkan 

kemampuan membaca 

tulisan latin dan carakan 

Madura. 

8     

Memberikan contoh kata 

yang termasuk sinonim 

dan antonim. 

9     
Menyusun kalimat 

bahasa Madura. 

10     

Menunjukkan 

kemampuan menulis 

dari tulisan Latin ke 

tulisan carakan dan 

sebaliknya. 

Kode : 1.747GJ0000 

Mata Ujian : Bahasa Madura (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Memilih strategi 

pembelajaran bahasa 

Madura yang kreatif. 



2     

Memberikan contoh 

penggunaan pendekatan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

3 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

4   

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan. 

Memberikan contoh 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

5 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menentukan media 

pembelajaran yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

bahasa Madura. 

6     

Menentukan sumber 

pembelajaran yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

bahasa Madura. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan 

dalam bahasa Madura 

(linguistik, sosiolinguistik, dan 

sastra). 

Menganalisis unsur 

bunyi dalam bahasa 

Madura. 

2     

Menganalisis 

pembentukan kata 

Bahasa Madura. 



3     

Menjelaskan makna kata 

dan ungkapan dalam 

bahasa Madura. 

4     

Menerapkan penggunaan 

tingkatan bahasa 

Madura. 

5     

Mampu membedakan 

paribasan, bebasan, dan 

saloka. 

6   

Menguasai bahasa Madura 

lisan dan tulis, reseptif dan 

produktif dalam segala aspek 

komunikasi. 

Memberikan contoh 

penggunaan tingkatan 

bahasa Madura. 

7     

Menunjukkan 

kemampuan membaca 

tulisan latin dan carakan 

Madura. 

8     

Memberikan contoh kata 

yang termasuk sinonim 

dan antonim. 

9     
Menyusun kalimat 

bahasa Madura. 

10     

Menunjukkan 

kemampuan menulis 

dari tulisan Latin ke 

tulisan carakan dan 

sebaliknya. 

Kode : 1.747GM0000 

Mata Ujian : Bahasa Madura (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Memilih strategi 

pembelajaran bahasa 

Madura yang kreatif. 



2     

Memberikan contoh 

penggunaan pendekatan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

3 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

4   

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan. 

Memberikan contoh 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran bahasa 

Madura. 

5 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menentukan media 

pembelajaran yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

bahasa Madura. 

6     

Menentukan sumber 

pembelajaran yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

bahasa Madura. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan 

dalam bahasa Madura 

(linguistik, sosiolinguistik, dan 

sastra). 

Menganalisis unsur 

bunyi dalam bahasa 

Madura. 

2     

Menganalisis 

pembentukan kata 

Bahasa Madura. 



3     

Menjelaskan makna kata 

dan ungkapan dalam 

bahasa Madura. 

4     

Menerapkan penggunaan 

tingkatan bahasa 

Madura. 

5     

Mampu membedakan 

paribasan, bebasan, dan 

saloka. 

6   

Menguasai bahasa Madura 

lisan dan tulis, reseptif dan 

produktif dalam segala aspek 

komunikasi. 

Memberikan contoh 

penggunaan tingkatan 

bahasa Madura. 

7     

Menunjukkan 

kemampuan membaca 

tulisan latin dan carakan 

Madura. 

8     

Memberikan contoh kata 

yang termasuk sinonim 

dan antonim. 

9     
Menyusun kalimat 

bahasa Madura. 

10     

Menunjukkan 

kemampuan menulis 

dari tulisan Latin ke 

tulisan carakan dan 

sebaliknya. 

Kode : 1.174GJ0000 

Mata Ujian : Bahasa Mandarin (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 



emosional, dan 

intelektual. 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 



tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 



16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

memiliki pengetahuan 

tentang berbagai aspek 

kebahasaan dalam bahasa 

Mandarin (Linguistik, 

wacana, sosiolinguistik dan 

strategis) 

Menjelaskan fonetik 

2     Menjelaskan Karakter Han 

3     

Menjelaskan pengetahuan 

tentang kosakata bahasa 

Mandarin 

4     
Mengidentifikasi komponen 

tata bahasa Mandarin 

5     Menjelaskan budaya China 

6   

menguasai bahasa Mandarin 

lisan dan tulis, reseptif, dan 

produktif dalam segala 

aspek komunikatifnya 

(linguistik, wacana, 

sosiolinguistik dan strategis) 

mengidentifikasi informasi 

umum dan rinci dalam teks 

sederhana  

7     
menentukan isi yang 

terdapat dalam teks 



8     
menentukan aksara HAN 

sesuai dengan hanyupinyin 

9     

menyusun teks tulis 

(kosakata menjadi kalimat, 

kalimat menjadi paragraf) 

10     

memilih kata yang tepat 

sesuai kaidah tata bahasa 

Mandarin 

11     

mengidentifikasikan 

hanyupinyin berdasarkan 

aksara Han 

12     

mendefinisikan arti dari 

idiom,peribahasa dan istilah 

dalam bahasa Mandarin 

13 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Merumuskan indikator dan 

atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

14 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD. 

15 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran bahasa. 

16 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line untuk 

mendukung komunitas 

profesi sebagai penunjang 

PKB. 

Kode : 1.174GM0000 

Mata Ujian : Bahasa Mandarin (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 



8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 



15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

memiliki pengetahuan 

tentang berbagai aspek 

kebahasaan dalam bahasa 

Mandarin (Linguistik, 

wacana, sosiolinguistik dan 

strategis) 

Menjelaskan fonetik 

2     Menjelaskan Karakter Han 

3     

Menjelaskan pengetahuan 

tentang kosakata bahasa 

Mandarin 

4     
Mengidentifikasi komponen 

tata bahasa Mandarin 

5     Menjelaskan budaya China 

6   

menguasai bahasa Mandarin 

lisan dan tulis, reseptif, dan 

produktif dalam segala 

aspek komunikatifnya 

mengidentifikasi informasi 

umum dan rinci dalam teks 

sederhana  



(linguistik, wacana, 

sosiolinguistik dan strategis) 

7     
menentukan isi yang 

terdapat dalam teks 

8     
menentukan aksara HAN 

sesuai dengan hanyupinyin 

9     

menyusun teks tulis 

(kosakata menjadi kalimat, 

kalimat menjadi paragraf) 

10     

memilih kata yang tepat 

sesuai kaidah tata bahasa 

Mandarin 

11     

mengidentifikasikan 

hanyupinyin berdasarkan 

aksara Han 

12     

mendefinisikan arti dari 

idiom,peribahasa dan istilah 

dalam bahasa Mandarin 

13 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Merumuskan indikator dan 

atau tujuan mata 

pembelajaran bahasa. 

14 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD. 

15 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Merumuskan masalah 

dalam pembelajaran bahasa. 

16 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line untuk 

mendukung komunitas 

profesi sebagai penunjang 

PKB. 



Kode : 1.164GJ0000 

Mata Ujian : Bahasa Perancis (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   
Melaksanakan 

pembelajaran yang 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 



mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Â Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Â Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapaiprestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 



13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Â Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memiliki pengetahuan 

tentang berbagai aspek 

kebahasaan dalam bahasa 

Prancis (linguistik, 

wacana, sosiolinguistik, 

dan strategis). 

Mampu mendeskripsikan 

macam-macam teks/wacana 

tulis dan lisan 

2     

Mampu mengenali fungsi-

fungsi teks/wacana tulis dan 

lisan 

3     

Mampu membedakan 

teks/wacana tulis dan lisan 

berdasarkan fungsinya 



4   

Menguasai bahasa 

Perancis lisan dan tulis, 

reseptif dan produktif 

dalam segala aspek 

komunikatifnya (linguistik, 

wacana, sosiolinguistik 

dan strategis) 

Mampu memahami teks tulis 

sederhana kegiatan sehari-hari 

(Les activitÃ©s 

quotidiennes)- 

ComprÃ©hension Ã©crite / 

Keterampilan Membaca (0) 

5     

Mampu memproduksi teks 

tulis sederhana mengenai 

kegiatan sehari-hari ( Les 

activitÃ©s quotidiennes)- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

6     

Mampu memahami teks tulis 

sederhana mengenai kegiatan 

lampau (Les activitÃ©s 

passÃ©s)- Comprehension 

ecrite / Keterampilan 

Membaca (0) 

7     

Mampu memproduksi teks 

tulis sederhana mengenai 

kegiatan lampau (Les 

activitÃ©s passÃ©s)- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

(0) 

8     

Mampu memahami teks tulis 

sederhana mengenai deskripsi 

fisik, benda, binatang- 

Comprehension ecrite / 

Keterampilan Membaca 

9     

Mampu memproduksi teks 

tulis sederhana mengenai 

deskripsi fisik, benda, 

binatang- Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

10     

Mampu memahami teks tulis 

sederhana mengenai 

korespondensi pribadi- 

Comprehension ecrite / 

Keterampilan Membaca 



11     

Mampu memproduksi teks 

tulis sederhana mengenai 

korespondensi pribadi- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

12     

Mampu memahami teks tulis 

sederhana mengenai kegiatan 

sekolah (des activitÃ©s 

scolaires)- Comprehension 

ecrite / Keterampilan 

Membaca (0) 

13     

Mampu memproduksi teks 

tulis sederhana mengenai 

kegiatan sekolah (Les 

activitÃ©s scolaires)- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

(0) 

14     

Mampu memahami teks tulis 

yang kompleks mengenai 

kegiatan profesional- 

Comprehension ecrite / 

Keterampilan Membaca (0) 

15     

Mampu memproduksi teks 

tulis kompleks mengenai 

kegiatan profesional- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

16     

Mampu memahami teks tulis 

kompleks mengenai hiburan- 

Comprehension ecrite / 

Keterampilan Membaca (0) 

17     

Mampu memproduksi teks 

tulis kompleks mengenai 

hiburan- Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

(0) 

18     

Mampu memahami teks tulis 

kompleks mengenai presentasi 

kegiatan waktu senggang (les 



loisirs)- Comprehension ecrite 

/ Keterampilan Membaca (0) 

19     

Mampu memproduksi teks 

tulis kompleks mengenai 

presentasi kegiatan waktu 

senggang (les loisirs)- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

20     

Mampu memahami teks tulis 

kompleks mengenai liburan- 

Comprehension ecrite / 

Keterampilan Membaca 

21     

Mampu memproduksi teks 

tulis kompleks mengenai 

liburan- Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

22     

Mampu memahami teks tulis 

kompleks mengenai rencana 

masa yang akan datang 

(proyek)- Comprehension 

ecrite / Keterampilan 

Membaca (0) 

23     

Mampu memproduksi teks 

tulis kompleks mengenai 

rencana masa yang akan 

datang (proyek)- Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

24 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Merumuskan indikator dan 

atau tujuan mata pembelajaran 

bahasa. 

25 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD. 

26 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Merumuskan masalah dalam 

pembelajaran bahasa. 



melakukan tindakan 

reflektif. 

27 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line untuk 

mendukung komunitas profesi 

sebagai penunjang PKB. 

Kode : 1.164GM0000 

Mata Ujian : Bahasa Perancis (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Mengidentifikasikan 

karakteristik perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menganalisis kesulitan 

belajar yang dialami oleh 

peserta didik 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yag 

mendidik dalam 

pembelajaran bahasa. 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD 



6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Â Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal.  

Â Menentukan model 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapaiprestasi optimal 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal. 

Melakukan komunikasi 

secara efektif  



12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek 

penilaian keterampilan 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

pengetahuan 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan pencapaian 

kompetensi 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis ketercapaian 

KKM 

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Â Merancang program 

remedial berdasarkan hasil 

penilaian 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Menjelaskan tujuan dan 

sasaran pembelajaran 

reflektif 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

membuat desain penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memiliki pengetahuan 

tentang berbagai aspek 

kebahasaan dalam bahasa 

Prancis (linguistik, 

wacana, sosiolinguistik, 

dan strategis). 

Mampu mendeskripsikan 

macam-macam teks/wacana 

tulis dan lisan 



2     

Mampu mengenali fungsi-

fungsi teks/wacana tulis dan 

lisan 

3     

Mampu membedakan 

teks/wacana tulis dan lisan 

berdasarkan fungsinya 

4   

Menguasai bahasa 

Perancis lisan dan tulis, 

reseptif dan produktif 

dalam segala aspek 

komunikatifnya (linguistik, 

wacana, sosiolinguistik 

dan strategis) 

Mampu memahami teks tulis 

sederhana kegiatan sehari-hari 

(Les activitÃ©s 

quotidiennes)- 

ComprÃ©hension Ã©crite / 

Keterampilan Membaca (0) 

5     

Mampu memproduksi teks 

tulis sederhana mengenai 

kegiatan sehari-hari ( Les 

activitÃ©s quotidiennes)- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

6     

Mampu memahami teks tulis 

sederhana mengenai kegiatan 

lampau (Les activitÃ©s 

passÃ©s)- Comprehension 

ecrite / Keterampilan 

Membaca (0) 

7     

Mampu memproduksi teks 

tulis sederhana mengenai 

kegiatan lampau (Les 

activitÃ©s passÃ©s)- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

(0) 

8     

Mampu memahami teks tulis 

sederhana mengenai deskripsi 

fisik, benda, binatang- 

Comprehension ecrite / 

Keterampilan Membaca 

9     

Mampu memproduksi teks 

tulis sederhana mengenai 

deskripsi fisik, benda, 



binatang- Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

10     

Mampu memahami teks tulis 

sederhana mengenai 

korespondensi pribadi- 

Comprehension ecrite / 

Keterampilan Membaca 

11     

Mampu memproduksi teks 

tulis sederhana mengenai 

korespondensi pribadi- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

12     

Mampu memahami teks tulis 

sederhana mengenai kegiatan 

sekolah (des activitÃ©s 

scolaires)- Comprehension 

ecrite / Keterampilan 

Membaca (0) 

13     

Mampu memproduksi teks 

tulis sederhana mengenai 

kegiatan sekolah (Les 

activitÃ©s scolaires)- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

(0) 

14     

Mampu memahami teks tulis 

yang kompleks mengenai 

kegiatan profesional- 

Comprehension ecrite / 

Keterampilan Membaca (0) 

15     

Mampu memproduksi teks 

tulis kompleks mengenai 

kegiatan profesional- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

16     

Mampu memahami teks tulis 

kompleks mengenai hiburan- 

Comprehension ecrite / 

Keterampilan Membaca (0) 



17     

Mampu memproduksi teks 

tulis kompleks mengenai 

hiburan- Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

(0) 

18     

Mampu memahami teks tulis 

kompleks mengenai presentasi 

kegiatan waktu senggang (les 

loisirs)- Comprehension ecrite 

/ Keterampilan Membaca (0) 

19     

Mampu memproduksi teks 

tulis kompleks mengenai 

presentasi kegiatan waktu 

senggang (les loisirs)- 

Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

20     

Mampu memahami teks tulis 

kompleks mengenai liburan- 

Comprehension ecrite / 

Keterampilan Membaca 

21     

Mampu memproduksi teks 

tulis kompleks mengenai 

liburan- Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

22     

Mampu memahami teks tulis 

kompleks mengenai rencana 

masa yang akan datang 

(proyek)- Comprehension 

ecrite / Keterampilan 

Membaca (0) 

23     

Mampu memproduksi teks 

tulis kompleks mengenai 

rencana masa yang akan 

datang (proyek)- Production 

Ecrite/Keterampilan Menulis 

24 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Merumuskan indikator dan 

atau tujuan mata pembelajaran 

bahasa. 



25 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KI-KD. 

26 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Merumuskan masalah dalam 

pembelajaran bahasa. 

27 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri.  

Memanfaatkan jaringan 

komunikasi on-line untuk 

mendukung komunitas profesi 

sebagai penunjang PKB. 

Kode : 1.748GD0000 

Mata Ujian : Bahasa Sunda (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosio-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial-budaya. 

Mengidentifikasi 

kemampuan berbahasa 

Sunda peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, dan 

latar belakang sosial 

budaya. 

2   

Mengidentifikasi potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menemukan potesi 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

3   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengorganisir bekal ajar 

awal peaserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Merinci kesulitan belajar 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 



5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menjelaskan suatu teori 

dan prinsip-prinsip 

belajar dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda.  

6   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Menentukan penerapan 

pendekatan komunikatif 

dan saintifik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

7     

Menentukan fase-fase 

model pembelajaran 

(discovery learning, 

problem based learning, 

dan atau projeck based 

learning) dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

Menjelaskan prinsip 

pengembangan 

kurikulum. 

9   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Â Merumuskan tujuan 

pembelajaran bahasa 

Sunda berdasarkan KD. 

10   

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu. 

Merancang pengalaman 

belajar bahasa Sunda 

sesuai dengan KD yang 

dipilih. 

11   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. 

Menunjukkan materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

12   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Menunjukkan urutan 

penyampaian materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

pendekatan saintifik. 

13     
Menunjukkan urutan 

penyampaian materi 



pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik. 

14   
Mengembangkan indikator dan 

instrumen penilaian. 

Membuat indikator 

penilaian pembelajaran 

bahasa Sunda. 

15     

Mengkonstruksi 

instrumen penilaian 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai indikator. 

16 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip prinsip 

perancangan pembelajaran yang 

mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penyusunan RPP 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

17   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengidentifikasi 

komponen-komponen 

RPP pembelajaran bahasa 

Sunda. 

18   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Menentukan urutan 

kegiatan inti dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda dengan lengkap 

19   

Melaksanakan pembelajaran yan 

gmendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Menentukan pelaksanaan 

pembelajaran bahasa 

Sunda yang 

memperhatikan standar 

keamanan. 

20   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Â Memilih media 

pembelajaran guna 

melatih keterampilan 

siswa dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

21     

Â Memilih sumber 

pembelajaran guna 

melatih keterampilan 

siswa dalam 



pembelajaran bahasa 

Sunda. 

22   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

Menentukan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai situasi yang 

berkembang. 

23 

Memanfaatkan 

teknologi informasidan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu. 

Mengaplikasikan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

mengoptimalkan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

24 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

Merancang suatu 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

25   

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

Merancang kegiatan 

pemberian tugas guna 

mengaktualisasikan 

potensi dan kreativitas 

peserta didik dalam 

pemecahan masalah. 

26 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain. 

Â Memilih tehnik 

bertanya yang tepat 

dalam suasana 

pembelajaran yang 

menyenangkan. 

27   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik,dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didikuntuk 

ambil bagian dalam 

permainan:melalui bujukan dan 

contoh, (b) 

Menstimulus 

keterampilan berbicara 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 



28 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yangdiampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penilaian autentik 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

29     

Mengidentifikasi 

penilaian proses 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

30     

Mengidentifikasi 

penilaian hasil 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

31   

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Menunjukkan aspek-

aspek proses penilaian 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

32     

Â Menentukan aspek-

aspek hasil penilaian 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

33   

Menentukan prosedur penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

Menunjukkan prosedur 

penilaian autentik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

34   

Mengembangkan Instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Merancang instrumen 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

35   

Mengadministrasikan penilaian 

proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

Mengelola administrasi 

penilaian proses dan hasil 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda 

36   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menentukan hasil 

penilaian autentik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 



37   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Â Mempraktikkan 

penilaian proses dan hasil 

belajar bahasa Sunda. 

38 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Menerapkan informasi 

hasil penilaian untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar bahasa Sunda. 

39   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Menentukan program 

remedial pembelajaran 

bahasa Sunda 

berdasarkan informasi 

hasil penilaian. 

40     

Menentukan program 

pengayaan pembelajaran 

bahasa Sunda 

berdasarkan informasi 

hasil penilaian. 

41   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Menjelaskan komponen-

komponen hasil penilaian 

pembelajaran bahasa 

Sunda kepada orang tua. 

42   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Menggunakan manfaat 

informasi hasil penilaian 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

bahasa Sunda. 

43 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Â Â Menentukan 

Â komponen 

pembelajaran yang perlu 

diperbaiki berdasarkan 

hasil refleksi 

pembelajaran. 

Â Â Â Â Â Â  

44   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menggunakan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

45     
Menggunakan hasil 

refleksi untuk 



pengembangan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

46   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Â Menggunakan PTK 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda.Â  Â  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa 

Sunda. 

Menentukan hakikat (ciri 

internal) bahasa Sunda 

2     
Menentukan identitas (ciri 

ekternal) bahasa Sunda 

3     
Mengidentifikasi ciri khas 

bahasa Sunda 

4     
Mengidentifikasi ciri-ciri 

bahasa anak 

5   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Sunda. 

Menentukan kedudukan 

bahasa Sunda dari dulu 

hingga sekarang 

6     

Mengidentifikasi fungsi 

bahasa Sunda sebagai 

bahasa daerah 

7     
Menentukan ciri bahasa 

Sunda lulugu 

8     
Mentukan kosakata bahasa 

Sunda wewengkon 

9     
Mengidentifikasi ciri ragam 

bahasa Sunda ragam halus  

10     
Membedakan bahasa Sunda 

halus dan bahasa kasar 



11   

Menguasai kaidah bahasa 

Sunda sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Sunda 

yang baik dan benar. 

Membedakan ucapan bunyi 

bahasa Sunda. 

12     
Menentukan pola- pola 

bunyi bahasa Sunda. 

13     

Membedakan pola bunyi 

bahasa Sunda dan bahasa 

Indonesia 

14     
Menentukan struktur kecap 

asal bahasa Sunda. 

15     
Mengidenrifikasi kecap 

rundayan bahasa Sunda 

16     
Mengidenrifikasi kecap 

rajekan bahasa Sunda 

17     
Mengidenrifikasi kecap 

kantetan bahasa Sunda 

18     
Mengidentifikasi kecap 

wancahan bahsas sunda 

19     
Mengidentifikasi kelompok 

kata (frasa) bahasa Sunda 

20     

Membedakan indung 

kalimah dan seler kalimah 

bahasa Sunda 

21     
Mengidentifikasi kalimah 

salancar bahasa Sunda 

22     
Mengidentifikasi kalimah 

ngantet bahasa Sunda 

23     
Membedakan fungsi 

kalimah bahasa Sunda 

24     
Menentukan Istilah budaya 

dalam bahasa Sunda 

25     
Mengidentifikasi babasan 

bahasa Sunda 



26     
Mengidentifikasi paribasa 

bahasa Sunda 

27     

Menentukan pakeman basa 

(idiom) lain dalam bahasa 

Sunda 

28     
Membedakan bentuk aksara 

Sunda 

29     
Membedakan bentuk angka 

dalam aksara Sunda 

30     

Membedakan tanda 

vokalisasi dalam aksara 

Sunda. 

31   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Sunda 

(menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

Mengidentifikasi aktivitas 

menyimak yang baik 

32     

Mengidentifikasi 

karakteristik pembicara 

bahasa Sunda 

33     
Membedakan beragam teks 

(wacana) bahasa Sunda. 

34     

Menemukan isi teks 

(wacana) narasi bahasa 

Sunda 

35     

Menemukan isi teks 

(wacana) deskripsi bahasa 

Sunda 

36     

Menemukan isi teks 

(wacana) eksposisi bahasa 

Sunda 

37     

Menemukan isi teks 

(wacana) argumentasi 

bahasa Sunda 

38     

Menemukan isi teks 

(wacana) percakapan 

bahasa Sunda 



39     

Menemukan isi teks 

(auto)biografi bahasa 

Sunda. 

40   
Memahami teori dan genre 

sastra Sunda. 

Mengidentifikasi bentuk 

mantra 

41     
Mengidentifikasi bentuk 

rumpaka kawih 

42     
Mengidentifikasi bentuk 

kakawihan 

43     
Mengidentifikasi bentuk 

dan jenis sisindiran 

44     
Mengidentifikasi bentuk 

dan isi pupujian 

45     
Mengidentifikasi bentuk 

guguritan  

46     
Mengidentifikasi bentuk 

pupuh 

47     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita pantun 

48     
Mengidentifikasi wangun 

wawacan (0) 

49     
Mengidentifikasi bentuk 

dan jenis dongeng 

50     
Mengidentifikasi bentuk 

carita wayang 

51     
Mengidentifikasi bentuk 

carpon 

52     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita novel 

53     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita drama 

54   

Mampu mengapresiasi 

karya sastra Sunda, secara 

reseptif dan produktif. 

Menemukan unsur-unsur 

intrinsik mantra 



55     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik rumpaka kawih 

56     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik kakawihan 

57     
Menemukan unsur-unsur 

bentuk dan jenis sisindiran 

58     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik pupujian 

59     

Menemukan unsur-unsur 

intrinsik guguritan sekar 

ageung 

60     
Menemukan unsur unsur 

intrinsik guguritan sekar alit 

61     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik cerita pantun 

62     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik wawacan 

63     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik dongeng 

64     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik carita wayang 

65     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik carpon 

66     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik novel 

67     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik cerita drama 

68     
Mengubah struktur karya 

sastra  

69 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran/ bidang pengem-

bangan yang diampu 

Memahami standar 

kompetensi mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan standar 

kompetensi dari kurikulum 

mata pelajaran bahasa dan 

sastra Sunda. 

Kode : 1.748GF0000 



Mata Ujian : Bahasa Sunda (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosio-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial-budaya. 

Mengidentifikasi 

kemampuan berbahasa 

Sunda peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, dan 

latar belakang sosial 

budaya. 

2   

Mengidentifikasi potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menemukan potesi 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

3   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengorganisir bekal ajar 

awal peaserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Merinci kesulitan belajar 

peserta didik dalam 
pembelajaran bahasa 

Sunda. 

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menjelaskan suatu teori 

dan prinsip-prinsip 

belajar dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda.  

6   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Menentukan penerapan 

pendekatan komunikatif 

dan saintifik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

7     

Menentukan fase-fase 

model pembelajaran 

(discovery learning, 

problem based learning, 

dan atau projeck based 

learning) dalam 



pembelajaran bahasa 

Sunda. 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

Menjelaskan prinsip 

pengembangan 

kurikulum. 

9   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Â Merumuskan tujuan 

pembelajaran bahasa 

Sunda berdasarkan KD. 

10   

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu. 

Merancang pengalaman 

belajar bahasa Sunda 

sesuai dengan KD yang 

dipilih. 

11   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. 

Menunjukkan materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

12   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Menunjukkan urutan 

penyampaian materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

pendekatan saintifik. 

13     

Menunjukkan urutan 

penyampaian materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik. 

14   
Mengembangkan indikator dan 

instrumen penilaian. 

Membuat indikator 

penilaian pembelajaran 

bahasa Sunda. 

15     

Mengkonstruksi 

instrumen penilaian 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai indikator. 

16 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip prinsip 

perancangan pembelajaran yang 

mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penyusunan RPP 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 



17   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengidentifikasi 

komponen-komponen 

RPP pembelajaran bahasa 

Sunda. 

18   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Menentukan urutan 

kegiatan inti dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda dengan lengkap 

19   

Melaksanakan pembelajaran yan 

gmendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Menentukan pelaksanaan 

pembelajaran bahasa 

Sunda yang 

memperhatikan standar 

keamanan. 

20   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Â Memilih media 

pembelajaran guna 

melatih keterampilan 

siswa dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

21     

Â Memilih sumber 

pembelajaran guna 

melatih keterampilan 

siswa dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

22   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

Menentukan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai situasi yang 

berkembang. 

23 

Memanfaatkan 

teknologi informasidan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu. 

Mengaplikasikan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

mengoptimalkan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

24 
Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

Merancang suatu 

kegiatan pembelajaran 



peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

25   

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

Merancang kegiatan 

pemberian tugas guna 

mengaktualisasikan 

potensi dan kreativitas 

peserta didik dalam 

pemecahan masalah. 

26 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain. 

Â Memilih tehnik 

bertanya yang tepat 

dalam suasana 

pembelajaran yang 

menyenangkan. 

27   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik,dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didikuntuk 

ambil bagian dalam 

permainan:melalui bujukan dan 

contoh, (b) 

Menstimulus 

keterampilan berbicara 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

28 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yangdiampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penilaian autentik 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

29     

Mengidentifikasi 

penilaian proses 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

30     

Mengidentifikasi 

penilaian hasil 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

31   
Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

Menunjukkan aspek-

aspek proses penilaian 



untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

32     

Â Menentukan aspek-

aspek hasil penilaian 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

33   

Menentukan prosedur penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

Menunjukkan prosedur 

penilaian autentik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

34   

Mengembangkan Instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Merancang instrumen 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

35   

Mengadministrasikan penilaian 

proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

Mengelola administrasi 

penilaian proses dan hasil 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda 

36   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menentukan hasil 

penilaian autentik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

37   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Â Mempraktikkan 

penilaian proses dan hasil 

belajar bahasa Sunda. 

38 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Menerapkan informasi 

hasil penilaian untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar bahasa Sunda. 

39   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Menentukan program 

remedial pembelajaran 

bahasa Sunda 

berdasarkan informasi 

hasil penilaian. 

40     

Menentukan program 

pengayaan pembelajaran 

bahasa Sunda 



berdasarkan informasi 

hasil penilaian. 

41   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Menjelaskan komponen-

komponen hasil penilaian 

pembelajaran bahasa 

Sunda kepada orang tua. 

42   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Menggunakan manfaat 

informasi hasil penilaian 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

bahasa Sunda. 

43 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Â Â Menentukan 

Â komponen 

pembelajaran yang perlu 

diperbaiki berdasarkan 

hasil refleksi 

pembelajaran. 

Â Â Â Â Â Â  

44   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menggunakan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

45     

Menggunakan hasil 

refleksi untuk 

pengembangan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

46   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Â Menggunakan PTK 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda.Â  Â  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa 

Sunda. 

Menentukan hakikat (ciri 

internal) bahasa Sunda 



mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

2     
Menentukan identitas (ciri 

ekternal) bahasa Sunda 

3     
Mengidentifikasi ciri khas 

bahasa Sunda 

4     
Mengidentifikasi ciri-ciri 

bahasa anak 

5   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Sunda. 

Menentukan kedudukan 

bahasa Sunda dari dulu 

hingga sekarang 

6     

Mengidentifikasi fungsi 

bahasa Sunda sebagai 

bahasa daerah 

7     
Menentukan ciri bahasa 

Sunda lulugu 

8     
Mentukan kosakata bahasa 

Sunda wewengkon 

9     
Mengidentifikasi ciri ragam 

bahasa Sunda ragam halus  

10     
Membedakan bahasa Sunda 

halus dan bahasa kasar 

11   

Menguasai kaidah bahasa 

Sunda sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Sunda 

yang baik dan benar. 

Membedakan ucapan bunyi 

bahasa Sunda. 

12     
Menentukan pola- pola 

bunyi bahasa Sunda. 

13     

Membedakan pola bunyi 

bahasa Sunda dan bahasa 

Indonesia 

14     
Menentukan struktur kecap 

asal bahasa Sunda. 

15     
Mengidenrifikasi kecap 

rundayan bahasa Sunda 



16     
Mengidenrifikasi kecap 

rajekan bahasa Sunda 

17     
Mengidenrifikasi kecap 

kantetan bahasa Sunda 

18     
Mengidentifikasi kecap 

wancahan bahsas sunda 

19     
Mengidentifikasi kelompok 

kata (frasa) bahasa Sunda 

20     

Membedakan indung 

kalimah dan seler kalimah 

bahasa Sunda 

21     
Mengidentifikasi kalimah 

salancar bahasa Sunda 

22     
Mengidentifikasi kalimah 

ngantet bahasa Sunda 

23     
Membedakan fungsi 

kalimah bahasa Sunda 

24     
Menentukan Istilah budaya 

dalam bahasa Sunda 

25     
Mengidentifikasi babasan 

bahasa Sunda 

26     
Mengidentifikasi paribasa 

bahasa Sunda 

27     

Menentukan pakeman basa 

(idiom) lain dalam bahasa 

Sunda 

28     
Membedakan bentuk aksara 

Sunda 

29     
Membedakan bentuk angka 

dalam aksara Sunda 

30     

Membedakan tanda 

vokalisasi dalam aksara 

Sunda. 



31   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Sunda 

(menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

Mengidentifikasi aktivitas 

menyimak yang baik 

32     

Mengidentifikasi 

karakteristik pembicara 

bahasa Sunda 

33     
Membedakan beragam teks 

(wacana) bahasa Sunda. 

34     

Menemukan isi teks 

(wacana) narasi bahasa 

Sunda 

35     

Menemukan isi teks 

(wacana) deskripsi bahasa 

Sunda 

36     

Menemukan isi teks 

(wacana) eksposisi bahasa 

Sunda 

37     

Menemukan isi teks 

(wacana) argumentasi 

bahasa Sunda 

38     

Menemukan isi teks 

(wacana) percakapan 

bahasa Sunda 

39     

Menemukan isi teks 

(auto)biografi bahasa 

Sunda. 

40   
Memahami teori dan genre 

sastra Sunda. 

Mengidentifikasi bentuk 

mantra 

41     
Mengidentifikasi bentuk 

rumpaka kawih 

42     
Mengidentifikasi bentuk 

kakawihan 

43     
Mengidentifikasi bentuk 

dan jenis sisindiran 



44     
Mengidentifikasi bentuk 

dan isi pupujian 

45     
Mengidentifikasi bentuk 

guguritan  

46     
Mengidentifikasi bentuk 

pupuh 

47     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita pantun 

48     
Mengidentifikasi wangun 

wawacan (0) 

49     
Mengidentifikasi bentuk 

dan jenis dongeng 

50     
Mengidentifikasi bentuk 

carita wayang 

51     
Mengidentifikasi bentuk 

carpon 

52     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita novel 

53     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita drama 

54   

Mampu mengapresiasi 

karya sastra Sunda, secara 

reseptif dan produktif. 

Menemukan unsur-unsur 

intrinsik mantra 

55     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik rumpaka kawih 

56     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik kakawihan 

57     
Menemukan unsur-unsur 

bentuk dan jenis sisindiran 

58     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik pupujian 

59     

Menemukan unsur-unsur 

intrinsik guguritan sekar 

ageung 



60     
Menemukan unsur unsur 

intrinsik guguritan sekar alit 

61     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik cerita pantun 

62     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik wawacan 

63     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik dongeng 

64     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik carita wayang 

65     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik carpon 

66     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik novel 

67     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik cerita drama 

68     
Mengubah struktur karya 

sastra  

69 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran/ bidang pengem-

bangan yang diampu 

Memahami standar 

kompetensi mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan standar 

kompetensi dari kurikulum 

mata pelajaran bahasa dan 

sastra Sunda. 

Kode : 1.748GG0000 

Mata Ujian : Bahasa Sunda (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosio-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial-budaya. 

Mengidentifikasi 

kemampuan berbahasa 

Sunda peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, dan 

latar belakang sosial 

budaya. 



2   

Mengidentifikasi potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menemukan potesi 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

3   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengorganisir bekal ajar 

awal peaserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Merinci kesulitan belajar 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menjelaskan suatu teori 

dan prinsip-prinsip 

belajar dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda.  

6   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Menentukan penerapan 

pendekatan komunikatif 

dan saintifik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

7     

Menentukan fase-fase 

model pembelajaran 

(discovery learning, 

problem based learning, 

dan atau projeck based 

learning) dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

Menjelaskan prinsip 

pengembangan 

kurikulum. 

9   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Â Merumuskan tujuan 

pembelajaran bahasa 

Sunda berdasarkan KD. 

10   
Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

Merancang pengalaman 

belajar bahasa Sunda 



tujuan pembelajaran yang 

diampu. 

sesuai dengan KD yang 

dipilih. 

11   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. 

Menunjukkan materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

12   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Menunjukkan urutan 

penyampaian materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

pendekatan saintifik. 

13     

Menunjukkan urutan 

penyampaian materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik. 

14   
Mengembangkan indikator dan 

instrumen penilaian. 

Membuat indikator 

penilaian pembelajaran 

bahasa Sunda. 

15     

Mengkonstruksi 

instrumen penilaian 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai indikator. 

16 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip prinsip 

perancangan pembelajaran yang 

mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penyusunan RPP 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

17   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengidentifikasi 

komponen-komponen 

RPP pembelajaran bahasa 

Sunda. 

18   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Menentukan urutan 

kegiatan inti dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda dengan lengkap 

19   
Melaksanakan pembelajaran yan 

gmendidik di kelas, di 

Menentukan pelaksanaan 

pembelajaran bahasa 



laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Sunda yang 

memperhatikan standar 

keamanan. 

20   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Â Memilih media 

pembelajaran guna 

melatih keterampilan 

siswa dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

21     

Â Memilih sumber 

pembelajaran guna 

melatih keterampilan 

siswa dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

22   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

Menentukan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai situasi yang 

berkembang. 

23 

Memanfaatkan 

teknologi informasidan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu. 

Mengaplikasikan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

mengoptimalkan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

24 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

Merancang suatu 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

25   

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

Merancang kegiatan 

pemberian tugas guna 

mengaktualisasikan 

potensi dan kreativitas 

peserta didik dalam 

pemecahan masalah. 



26 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain. 

Â Memilih tehnik 

bertanya yang tepat 

dalam suasana 

pembelajaran yang 

menyenangkan. 

27   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik,dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didikuntuk 

ambil bagian dalam 

permainan:melalui bujukan dan 

contoh, (b) 

Menstimulus 

keterampilan berbicara 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

28 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yangdiampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penilaian autentik 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

29     

Mengidentifikasi 

penilaian proses 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

30     

Mengidentifikasi 

penilaian hasil 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

31   

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Menunjukkan aspek-

aspek proses penilaian 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

32     

Â Menentukan aspek-

aspek hasil penilaian 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

33   

Menentukan prosedur penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

Menunjukkan prosedur 

penilaian autentik dalam 



pembelajaran bahasa 

Sunda. 

34   

Mengembangkan Instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Merancang instrumen 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

35   

Mengadministrasikan penilaian 

proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

Mengelola administrasi 

penilaian proses dan hasil 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda 

36   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menentukan hasil 

penilaian autentik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

37   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Â Mempraktikkan 

penilaian proses dan hasil 

belajar bahasa Sunda. 

38 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Menerapkan informasi 

hasil penilaian untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar bahasa Sunda. 

39   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Menentukan program 

remedial pembelajaran 

bahasa Sunda 

berdasarkan informasi 

hasil penilaian. 

40     

Menentukan program 

pengayaan pembelajaran 

bahasa Sunda 

berdasarkan informasi 

hasil penilaian. 

41   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Menjelaskan komponen-

komponen hasil penilaian 

pembelajaran bahasa 

Sunda kepada orang tua. 

42   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

Menggunakan manfaat 

informasi hasil penilaian 

untuk meningkatkan 



meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

kualitas pembelajaran 

bahasa Sunda. 

43 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Â Â Menentukan 

Â komponen 

pembelajaran yang perlu 

diperbaiki berdasarkan 

hasil refleksi 

pembelajaran. 

Â Â Â Â Â Â  

44   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menggunakan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

45     

Menggunakan hasil 

refleksi untuk 

pengembangan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

46   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Â Menggunakan PTK 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda.Â  Â  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa 

Sunda. 

Menentukan hakikat (ciri 

internal) bahasa Sunda 

2     
Menentukan identitas (ciri 

ekternal) bahasa Sunda 

3     
Mengidentifikasi ciri khas 

bahasa Sunda 

4     
Mengidentifikasi ciri-ciri 

bahasa anak 



5   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Sunda. 

Menentukan kedudukan 

bahasa Sunda dari dulu 

hingga sekarang 

6     

Mengidentifikasi fungsi 

bahasa Sunda sebagai 

bahasa daerah 

7     
Menentukan ciri bahasa 

Sunda lulugu 

8     
Mentukan kosakata bahasa 

Sunda wewengkon 

9     
Mengidentifikasi ciri ragam 

bahasa Sunda ragam halus  

10     
Membedakan bahasa Sunda 

halus dan bahasa kasar 

11   

Menguasai kaidah bahasa 

Sunda sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Sunda 

yang baik dan benar. 

Membedakan ucapan bunyi 

bahasa Sunda. 

12     
Menentukan pola- pola 

bunyi bahasa Sunda. 

13     

Membedakan pola bunyi 

bahasa Sunda dan bahasa 

Indonesia 

14     
Menentukan struktur kecap 

asal bahasa Sunda. 

15     
Mengidenrifikasi kecap 

rundayan bahasa Sunda 

16     
Mengidenrifikasi kecap 

rajekan bahasa Sunda 

17     
Mengidenrifikasi kecap 

kantetan bahasa Sunda 

18     
Mengidentifikasi kecap 

wancahan bahsas sunda 

19     
Mengidentifikasi kelompok 

kata (frasa) bahasa Sunda 



20     

Membedakan indung 

kalimah dan seler kalimah 

bahasa Sunda 

21     
Mengidentifikasi kalimah 

salancar bahasa Sunda 

22     
Mengidentifikasi kalimah 

ngantet bahasa Sunda 

23     
Membedakan fungsi 

kalimah bahasa Sunda 

24     
Menentukan Istilah budaya 

dalam bahasa Sunda 

25     
Mengidentifikasi babasan 

bahasa Sunda 

26     
Mengidentifikasi paribasa 

bahasa Sunda 

27     

Menentukan pakeman basa 

(idiom) lain dalam bahasa 

Sunda 

28     
Membedakan bentuk aksara 

Sunda 

29     
Membedakan bentuk angka 

dalam aksara Sunda 

30     

Membedakan tanda 

vokalisasi dalam aksara 

Sunda. 

31   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Sunda 

(menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

Mengidentifikasi aktivitas 

menyimak yang baik 

32     

Mengidentifikasi 

karakteristik pembicara 

bahasa Sunda 

33     
Membedakan beragam teks 

(wacana) bahasa Sunda. 



34     

Menemukan isi teks 

(wacana) narasi bahasa 

Sunda 

35     

Menemukan isi teks 

(wacana) deskripsi bahasa 

Sunda 

36     

Menemukan isi teks 

(wacana) eksposisi bahasa 

Sunda 

37     

Menemukan isi teks 

(wacana) argumentasi 

bahasa Sunda 

38     

Menemukan isi teks 

(wacana) percakapan 

bahasa Sunda 

39     

Menemukan isi teks 

(auto)biografi bahasa 

Sunda. 

40   
Memahami teori dan genre 

sastra Sunda. 

Mengidentifikasi bentuk 

mantra 

41     
Mengidentifikasi bentuk 

rumpaka kawih 

42     
Mengidentifikasi bentuk 

kakawihan 

43     
Mengidentifikasi bentuk 

dan jenis sisindiran 

44     
Mengidentifikasi bentuk 

dan isi pupujian 

45     
Mengidentifikasi bentuk 

guguritan  

46     
Mengidentifikasi bentuk 

pupuh 

47     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita pantun 



48     
Mengidentifikasi wangun 

wawacan (0) 

49     
Mengidentifikasi bentuk 

dan jenis dongeng 

50     
Mengidentifikasi bentuk 

carita wayang 

51     
Mengidentifikasi bentuk 

carpon 

52     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita novel 

53     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita drama 

54   

Mampu mengapresiasi 

karya sastra Sunda, secara 

reseptif dan produktif. 

Menemukan unsur-unsur 

intrinsik mantra 

55     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik rumpaka kawih 

56     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik kakawihan 

57     
Menemukan unsur-unsur 

bentuk dan jenis sisindiran 

58     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik pupujian 

59     

Menemukan unsur-unsur 

intrinsik guguritan sekar 

ageung 

60     
Menemukan unsur unsur 

intrinsik guguritan sekar alit 

61     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik cerita pantun 

62     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik wawacan 

63     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik dongeng 



64     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik carita wayang 

65     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik carpon 

66     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik novel 

67     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik cerita drama 

68     
Mengubah struktur karya 

sastra  

69 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran/ bidang pengem-

bangan yang diampu 

Memahami standar 

kompetensi mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan standar 

kompetensi dari kurikulum 

mata pelajaran bahasa dan 

sastra Sunda. 

Kode : 1.748GJ0000 

Mata Ujian : Bahasa Sunda (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosio-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial-budaya. 

Mengidentifikasi 

kemampuan berbahasa 

Sunda peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, dan 

latar belakang sosial 

budaya. 

2   

Mengidentifikasi potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menemukan potesi 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

3   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengorganisir bekal ajar 

awal peaserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 



4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Merinci kesulitan belajar 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menjelaskan suatu teori 

dan prinsip-prinsip 

belajar dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda.  

6   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Menentukan penerapan 

pendekatan komunikatif 

dan saintifik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

7     

Menentukan fase-fase 

model pembelajaran 

(discovery learning, 

problem based learning, 

dan atau projeck based 

learning) dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

Menjelaskan prinsip 

pengembangan 

kurikulum. 

9   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Â Merumuskan tujuan 

pembelajaran bahasa 

Sunda berdasarkan KD. 

10   

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu. 

Merancang pengalaman 

belajar bahasa Sunda 

sesuai dengan KD yang 

dipilih. 

11   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. 

Menunjukkan materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

12   
Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

Menunjukkan urutan 

penyampaian materi 

pembelajaran bahasa 



pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Sunda sesuai dengan 

pendekatan saintifik. 

13     

Menunjukkan urutan 

penyampaian materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik. 

14   
Mengembangkan indikator dan 

instrumen penilaian. 

Membuat indikator 

penilaian pembelajaran 

bahasa Sunda. 

15     

Mengkonstruksi 

instrumen penilaian 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai indikator. 

16 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip prinsip 

perancangan pembelajaran yang 

mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penyusunan RPP 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

17   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengidentifikasi 

komponen-komponen 

RPP pembelajaran bahasa 

Sunda. 

18   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Menentukan urutan 

kegiatan inti dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda dengan lengkap 

19   

Melaksanakan pembelajaran yan 

gmendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Menentukan pelaksanaan 

pembelajaran bahasa 

Sunda yang 

memperhatikan standar 

keamanan. 

20   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Â Memilih media 

pembelajaran guna 

melatih keterampilan 

siswa dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 



21     

Â Memilih sumber 

pembelajaran guna 

melatih keterampilan 

siswa dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

22   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

Menentukan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai situasi yang 

berkembang. 

23 

Memanfaatkan 

teknologi informasidan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu. 

Mengaplikasikan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

mengoptimalkan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

24 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

Merancang suatu 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

25   

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

Merancang kegiatan 

pemberian tugas guna 

mengaktualisasikan 

potensi dan kreativitas 

peserta didik dalam 

pemecahan masalah. 

26 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain. 

Â Memilih tehnik 

bertanya yang tepat 

dalam suasana 

pembelajaran yang 

menyenangkan. 

27   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik,dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didikuntuk 

Menstimulus 

keterampilan berbicara 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 



ambil bagian dalam 

permainan:melalui bujukan dan 

contoh, (b) 

28 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yangdiampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penilaian autentik 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

29     

Mengidentifikasi 

penilaian proses 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

30     

Mengidentifikasi 

penilaian hasil 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

31   

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Menunjukkan aspek-

aspek proses penilaian 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

32     

Â Menentukan aspek-

aspek hasil penilaian 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

33   

Menentukan prosedur penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

Menunjukkan prosedur 

penilaian autentik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

34   

Mengembangkan Instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Merancang instrumen 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

35   

Mengadministrasikan penilaian 

proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

Mengelola administrasi 

penilaian proses dan hasil 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda 



36   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menentukan hasil 

penilaian autentik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

37   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Â Mempraktikkan 

penilaian proses dan hasil 

belajar bahasa Sunda. 

38 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Menerapkan informasi 

hasil penilaian untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar bahasa Sunda. 

39   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Menentukan program 

remedial pembelajaran 

bahasa Sunda 

berdasarkan informasi 

hasil penilaian. 

40     

Menentukan program 

pengayaan pembelajaran 

bahasa Sunda 

berdasarkan informasi 

hasil penilaian. 

41   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Menjelaskan komponen-

komponen hasil penilaian 

pembelajaran bahasa 

Sunda kepada orang tua. 

42   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Menggunakan manfaat 

informasi hasil penilaian 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

bahasa Sunda. 

43 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Â Â Menentukan 

Â komponen 

pembelajaran yang perlu 

diperbaiki berdasarkan 

hasil refleksi 

pembelajaran. 

Â Â Â Â Â Â  

44   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

Menggunakan hasil 

refleksi untuk perbaikan 



dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

45     

Menggunakan hasil 

refleksi untuk 

pengembangan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

46   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Â Menggunakan PTK 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda.Â  Â  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa 

Sunda. 

Menentukan hakikat (ciri 

internal) bahasa Sunda 

2     
Menentukan identitas (ciri 

ekternal) bahasa Sunda 

3     
Mengidentifikasi ciri khas 

bahasa Sunda 

4     
Mengidentifikasi ciri-ciri 

bahasa anak 

5   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Sunda. 

Menentukan kedudukan 

bahasa Sunda dari dulu 

hingga sekarang 

6     

Mengidentifikasi fungsi 

bahasa Sunda sebagai 

bahasa daerah 

7     
Menentukan ciri bahasa 

Sunda lulugu 

8     
Mentukan kosakata bahasa 

Sunda wewengkon 



9     
Mengidentifikasi ciri ragam 

bahasa Sunda ragam halus  

10     
Membedakan bahasa Sunda 

halus dan bahasa kasar 

11   

Menguasai kaidah bahasa 

Sunda sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Sunda 

yang baik dan benar. 

Membedakan ucapan bunyi 

bahasa Sunda. 

12     
Menentukan pola- pola 

bunyi bahasa Sunda. 

13     

Membedakan pola bunyi 

bahasa Sunda dan bahasa 

Indonesia 

14     
Menentukan struktur kecap 

asal bahasa Sunda. 

15     
Mengidenrifikasi kecap 

rundayan bahasa Sunda 

16     
Mengidenrifikasi kecap 

rajekan bahasa Sunda 

17     
Mengidenrifikasi kecap 

kantetan bahasa Sunda 

18     
Mengidentifikasi kecap 

wancahan bahsas sunda 

19     
Mengidentifikasi kelompok 

kata (frasa) bahasa Sunda 

20     

Membedakan indung 

kalimah dan seler kalimah 

bahasa Sunda 

21     
Mengidentifikasi kalimah 

salancar bahasa Sunda 

22     
Mengidentifikasi kalimah 

ngantet bahasa Sunda 

23     
Membedakan fungsi 

kalimah bahasa Sunda 



24     
Menentukan Istilah budaya 

dalam bahasa Sunda 

25     
Mengidentifikasi babasan 

bahasa Sunda 

26     
Mengidentifikasi paribasa 

bahasa Sunda 

27     

Menentukan pakeman basa 

(idiom) lain dalam bahasa 

Sunda 

28     
Membedakan bentuk aksara 

Sunda 

29     
Membedakan bentuk angka 

dalam aksara Sunda 

30     

Membedakan tanda 

vokalisasi dalam aksara 

Sunda. 

31   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Sunda 

(menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

Mengidentifikasi aktivitas 

menyimak yang baik 

32     

Mengidentifikasi 

karakteristik pembicara 

bahasa Sunda 

33     
Membedakan beragam teks 

(wacana) bahasa Sunda. 

34     

Menemukan isi teks 

(wacana) narasi bahasa 

Sunda 

35     

Menemukan isi teks 

(wacana) deskripsi bahasa 

Sunda 

36     

Menemukan isi teks 

(wacana) eksposisi bahasa 

Sunda 



37     

Menemukan isi teks 

(wacana) argumentasi 

bahasa Sunda 

38     

Menemukan isi teks 

(wacana) percakapan 

bahasa Sunda 

39     

Menemukan isi teks 

(auto)biografi bahasa 

Sunda. 

40   
Memahami teori dan genre 

sastra Sunda. 

Mengidentifikasi bentuk 

mantra 

41     
Mengidentifikasi bentuk 

rumpaka kawih 

42     
Mengidentifikasi bentuk 

kakawihan 

43     
Mengidentifikasi bentuk 

dan jenis sisindiran 

44     
Mengidentifikasi bentuk 

dan isi pupujian 

45     
Mengidentifikasi bentuk 

guguritan  

46     
Mengidentifikasi bentuk 

pupuh 

47     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita pantun 

48     
Mengidentifikasi wangun 

wawacan (0) 

49     
Mengidentifikasi bentuk 

dan jenis dongeng 

50     
Mengidentifikasi bentuk 

carita wayang 

51     
Mengidentifikasi bentuk 

carpon 



52     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita novel 

53     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita drama 

54   

Mampu mengapresiasi 

karya sastra Sunda, secara 

reseptif dan produktif. 

Menemukan unsur-unsur 

intrinsik mantra 

55     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik rumpaka kawih 

56     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik kakawihan 

57     
Menemukan unsur-unsur 

bentuk dan jenis sisindiran 

58     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik pupujian 

59     

Menemukan unsur-unsur 

intrinsik guguritan sekar 

ageung 

60     
Menemukan unsur unsur 

intrinsik guguritan sekar alit 

61     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik cerita pantun 

62     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik wawacan 

63     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik dongeng 

64     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik carita wayang 

65     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik carpon 

66     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik novel 

67     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik cerita drama 



68     
Mengubah struktur karya 

sastra  

69 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran/ bidang pengem-

bangan yang diampu 

Memahami standar 

kompetensi mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan standar 

kompetensi dari kurikulum 

mata pelajaran bahasa dan 

sastra Sunda. 

Kode : 1.748GM0000 

Mata Ujian : Bahasa Sunda (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosio-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial-budaya. 

Mengidentifikasi 

kemampuan berbahasa 

Sunda peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, dan 

latar belakang sosial 

budaya. 

2   

Mengidentifikasi potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menemukan potesi 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

3   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengorganisir bekal ajar 

awal peaserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Merinci kesulitan belajar 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menjelaskan suatu teori 

dan prinsip-prinsip 

belajar dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda.  



6   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Menentukan penerapan 

pendekatan komunikatif 

dan saintifik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

7     

Menentukan fase-fase 

model pembelajaran 

(discovery learning, 

problem based learning, 

dan atau projeck based 

learning) dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

Menjelaskan prinsip 

pengembangan 

kurikulum. 

9   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Â Merumuskan tujuan 

pembelajaran bahasa 

Sunda berdasarkan KD. 

10   

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu. 

Merancang pengalaman 

belajar bahasa Sunda 

sesuai dengan KD yang 

dipilih. 

11   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. 

Menunjukkan materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

12   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Menunjukkan urutan 

penyampaian materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

pendekatan saintifik. 

13     

Menunjukkan urutan 

penyampaian materi 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik. 



14   
Mengembangkan indikator dan 

instrumen penilaian. 

Membuat indikator 

penilaian pembelajaran 

bahasa Sunda. 

15     

Mengkonstruksi 

instrumen penilaian 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai indikator. 

16 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip prinsip 

perancangan pembelajaran yang 

mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penyusunan RPP 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

17   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengidentifikasi 

komponen-komponen 

RPP pembelajaran bahasa 

Sunda. 

18   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Menentukan urutan 

kegiatan inti dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda dengan lengkap 

19   

Melaksanakan pembelajaran yan 

gmendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Menentukan pelaksanaan 

pembelajaran bahasa 

Sunda yang 

memperhatikan standar 

keamanan. 

20   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Â Memilih media 

pembelajaran guna 

melatih keterampilan 

siswa dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

21     

Â Memilih sumber 

pembelajaran guna 

melatih keterampilan 

siswa dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

22   
Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

Menentukan keputusan 

transaksional dalam 



pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

pembelajaran bahasa 

Sunda sesuai situasi yang 

berkembang. 

23 

Memanfaatkan 

teknologi informasidan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu. 

Mengaplikasikan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

mengoptimalkan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

24 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

Merancang suatu 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

25   

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

Merancang kegiatan 

pemberian tugas guna 

mengaktualisasikan 

potensi dan kreativitas 

peserta didik dalam 

pemecahan masalah. 

26 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain. 

Â Memilih tehnik 

bertanya yang tepat 

dalam suasana 

pembelajaran yang 

menyenangkan. 

27   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik,dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didikuntuk 

ambil bagian dalam 

permainan:melalui bujukan dan 

contoh, (b) 

Menstimulus 

keterampilan berbicara 

peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

28 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yangdiampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penilaian autentik 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 



29     

Mengidentifikasi 

penilaian proses 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

30     

Mengidentifikasi 

penilaian hasil 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

31   

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Menunjukkan aspek-

aspek proses penilaian 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

32     

Â Menentukan aspek-

aspek hasil penilaian 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda. 

33   

Menentukan prosedur penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

Menunjukkan prosedur 

penilaian autentik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

34   

Mengembangkan Instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Merancang instrumen 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

35   

Mengadministrasikan penilaian 

proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen. 

Mengelola administrasi 

penilaian proses dan hasil 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda 

36   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menentukan hasil 

penilaian autentik dalam 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

37   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Â Mempraktikkan 

penilaian proses dan hasil 

belajar bahasa Sunda. 

38 
Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Menerapkan informasi 

hasil penilaian untuk 



untuk kepentingan 

pembelajaran 

menentukan ketuntasan 

belajar bahasa Sunda. 

39   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Menentukan program 

remedial pembelajaran 

bahasa Sunda 

berdasarkan informasi 

hasil penilaian. 

40     

Menentukan program 

pengayaan pembelajaran 

bahasa Sunda 

berdasarkan informasi 

hasil penilaian. 

41   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Menjelaskan komponen-

komponen hasil penilaian 

pembelajaran bahasa 

Sunda kepada orang tua. 

42   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Menggunakan manfaat 

informasi hasil penilaian 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

bahasa Sunda. 

43 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Â Â Menentukan 

Â komponen 

pembelajaran yang perlu 

diperbaiki berdasarkan 

hasil refleksi 

pembelajaran. 

Â Â Â Â Â Â  

44   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Menggunakan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 

45     

Menggunakan hasil 

refleksi untuk 

pengembangan 

pembelajaran bahasa 

Sunda. 



46   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Â Menggunakan PTK 

dalam pembelajaran 

bahasa Sunda.Â  Â  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa 

Sunda. 

Menentukan hakikat (ciri 

internal) bahasa Sunda 

2     
Menentukan identitas (ciri 

ekternal) bahasa Sunda 

3     
Mengidentifikasi ciri khas 

bahasa Sunda 

4     
Mengidentifikasi ciri-ciri 

bahasa anak 

5   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Sunda. 

Menentukan kedudukan 

bahasa Sunda dari dulu 

hingga sekarang 

6     

Mengidentifikasi fungsi 

bahasa Sunda sebagai 

bahasa daerah 

7     
Menentukan ciri bahasa 

Sunda lulugu 

8     
Mentukan kosakata bahasa 

Sunda wewengkon 

9     
Mengidentifikasi ciri ragam 

bahasa Sunda ragam halus  

10     
Membedakan bahasa Sunda 

halus dan bahasa kasar 

11   

Menguasai kaidah bahasa 

Sunda sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Sunda 

yang baik dan benar. 

Membedakan ucapan bunyi 

bahasa Sunda. 



12     
Menentukan pola- pola 

bunyi bahasa Sunda. 

13     

Membedakan pola bunyi 

bahasa Sunda dan bahasa 

Indonesia 

14     
Menentukan struktur kecap 

asal bahasa Sunda. 

15     
Mengidenrifikasi kecap 

rundayan bahasa Sunda 

16     
Mengidenrifikasi kecap 

rajekan bahasa Sunda 

17     
Mengidenrifikasi kecap 

kantetan bahasa Sunda 

18     
Mengidentifikasi kecap 

wancahan bahsas sunda 

19     
Mengidentifikasi kelompok 

kata (frasa) bahasa Sunda 

20     

Membedakan indung 

kalimah dan seler kalimah 

bahasa Sunda 

21     
Mengidentifikasi kalimah 

salancar bahasa Sunda 

22     
Mengidentifikasi kalimah 

ngantet bahasa Sunda 

23     
Membedakan fungsi 

kalimah bahasa Sunda 

24     
Menentukan Istilah budaya 

dalam bahasa Sunda 

25     
Mengidentifikasi babasan 

bahasa Sunda 

26     
Mengidentifikasi paribasa 

bahasa Sunda 



27     

Menentukan pakeman basa 

(idiom) lain dalam bahasa 

Sunda 

28     
Membedakan bentuk aksara 

Sunda 

29     
Membedakan bentuk angka 

dalam aksara Sunda 

30     

Membedakan tanda 

vokalisasi dalam aksara 

Sunda. 

31   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Sunda 

(menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

Mengidentifikasi aktivitas 

menyimak yang baik 

32     

Mengidentifikasi 

karakteristik pembicara 

bahasa Sunda 

33     
Membedakan beragam teks 

(wacana) bahasa Sunda. 

34     

Menemukan isi teks 

(wacana) narasi bahasa 

Sunda 

35     

Menemukan isi teks 

(wacana) deskripsi bahasa 

Sunda 

36     

Menemukan isi teks 

(wacana) eksposisi bahasa 

Sunda 

37     

Menemukan isi teks 

(wacana) argumentasi 

bahasa Sunda 

38     

Menemukan isi teks 

(wacana) percakapan 

bahasa Sunda 



39     

Menemukan isi teks 

(auto)biografi bahasa 

Sunda. 

40   
Memahami teori dan genre 

sastra Sunda. 

Mengidentifikasi bentuk 

mantra 

41     
Mengidentifikasi bentuk 

rumpaka kawih 

42     
Mengidentifikasi bentuk 

kakawihan 

43     
Mengidentifikasi bentuk 

dan jenis sisindiran 

44     
Mengidentifikasi bentuk 

dan isi pupujian 

45     
Mengidentifikasi bentuk 

guguritan  

46     
Mengidentifikasi bentuk 

pupuh 

47     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita pantun 

48     
Mengidentifikasi wangun 

wawacan (0) 

49     
Mengidentifikasi bentuk 

dan jenis dongeng 

50     
Mengidentifikasi bentuk 

carita wayang 

51     
Mengidentifikasi bentuk 

carpon 

52     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita novel 

53     
Mengidentifikasi bentuk 

cerita drama 

54   

Mampu mengapresiasi 

karya sastra Sunda, secara 

reseptif dan produktif. 

Menemukan unsur-unsur 

intrinsik mantra 



55     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik rumpaka kawih 

56     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik kakawihan 

57     
Menemukan unsur-unsur 

bentuk dan jenis sisindiran 

58     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik pupujian 

59     

Menemukan unsur-unsur 

intrinsik guguritan sekar 

ageung 

60     
Menemukan unsur unsur 

intrinsik guguritan sekar alit 

61     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik cerita pantun 

62     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik wawacan 

63     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik dongeng 

64     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik carita wayang 

65     
Menemukan unsur-unsur 

intrinsik carpon 

66     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik novel 

67     
Menemukan unsur- unsur 

intrinsik cerita drama 

68     
Mengubah struktur karya 

sastra  

69 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran/ bidang pengem-

bangan yang diampu 

Memahami standar 

kompetensi mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan standar 

kompetensi dari kurikulum 

mata pelajaran bahasa dan 

sastra Sunda. 

Kode : 1.810GF0000 



Mata Ujian : Bimbingan dan Konseling (Konselor) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 
Menguasai teori dan 

praksis pendidikan 

Menguasai ilmu pendidikan 

dan landasan keilmuannya 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan ilmu 

pendidikan dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

2     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan landasan 

keilmuan pendidikan dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

3   

Mengimplementasikan 

prinsip-prinsip pendidikan 

dan proses pembelajaran 

Guru BK atau konselor dapat 

mengimplementasikan 

prinsip-prinsip pendidikan 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling 

4     

Guru BK atau konselor dapat 

mengimplementasikan proses 

pembelajaran dalam 
pelayanan bimbingan dan 

konseling 

5   
Menguasai landasan budaya 

dalam praksis pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan landasan 

budaya dalam layanan 

bimbingan dan konseling  

6 

Mengaplikasikan 

perkembangan 

fisiologis dan 

psikologis serta 

perilaku konseli 

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah perilaku manusia, 

perkembangan fisik dan 

psikologis individu terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah perilaku manusia 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

7     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah perkembangan fisik 

dan psikologis individu 

terhadap sasaran pelayanan 



bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

8   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah kepribadian, 

individualitas dan perbedaan 

konseli terhadap sasaran 

pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah kepribadian konseli 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

9     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah individualitas dan 

perbedaan konseli terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

10   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah belajar terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah belajar terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

11   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah keberbakatan terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah keberbakatan terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

12   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah kesehatan mental 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah kesehatan mental 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

13 

Menguasai esensi 

pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam 

jalur, jenis, dan 

jenjang satuan 

pendidikan 

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan formal, 

nonformal dan informal 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan formal 



14     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan nonformal 

15     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada jalur 

pendidikan informal 

16   

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan umum, 

kejuruan, keagamaan dan 

khusus 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan umum 

17     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan kejuruan 

18     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan keagamaan 

19     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan khusus 

20   

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenjang pendidikan usia dini, 

dasar dan menengah serta 

tinggi 

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan 

dasar 

21     

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan usia 

dini 

22     

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 



satuan jenjang pendidikan 

menengah 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai konsep 

dan praksis 

asesmen untuk 

memahami 

kondisi, 

kebutuhan, dan 

masalah konseli 

Menguasai hakikat asesmen 

Guru BK atau Konselor dapat 

mendeskripsikan hakikat 

asesmen dalam bimbingan dan 

konseling 

2   

Memilih teknik asesmen, sesuai 

dengan kebutuhan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menjelaskan berbagai teknik 

asesmen dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

3     

Guru BK atau konselor dapat 

memilih teknik asesmen sesuai 

dengan kebutuhan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

4   

Menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan prosedur 

penyusunan dan 

pengembangan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

5     

Guru BK atau konselor 

terampil menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

6   

Mengadministrasikan asesmen 

untuk mengungkapkan 

masalah-masalah konseli. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan asesmen 

untuk mengungkapkan 

masalah-masalah konseli. 

7   

Memilih dan 

mengadministrasikan teknik 

asesmen pengungkapan 

Guru BK atau konselor dapat 

memilih teknik asesmen 

pengungkapan kemampuan 



kemampuan dasar dan 

kecenderungan pribadi konseli. 

dasar dan kecenderungan 

pribadi konseli. 

8     

Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan hasil 

asesmen pengungkapan 

kemampuan dasar dan 

kecenderungan pribadi konseli. 

9   

Memilih dan 

mengadministrasikan instrumen 

untuk mengungkapkan kondisi 

aktual konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

Guru BK atau konselor dapat 

memilih instrumen untuk 

mengungkapkan kondisi aktual 

konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

10     

Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan 

instrumen untuk 

mengungkapkan kondisi aktual 

konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

11   

Mengakses data dokumentasi 

tentang konseli dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

mengakses data dokumentasi 

tentang konseli dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

12   

Menggunakan hasil asesmen 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling dengan tepat 

Guru BK atau konselor dapat 

menggunakan hasil asesmen 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling dengan tepat 

13   

Menampilkan tanggung jawab 

profesional dalam praktik 

asesmen 

Guru BK atau konselor dapat 

menampilkan tanggung jawab 

profesional dalam praktik 

asesmen 

14 

Menguasai 

kerangka teoretik 

dan praksis 

bimbingan dan 

konseling 

Mengaplikasikan hakikat 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan hakikat 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

15   
Mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling. 



16   

Mengaplikasikan dasar-dasar 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan dasar-dasar 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

17   

Mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling sesuai 

kondisi dan tuntutan wilayah 

kerja.  

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

sesuai kondisi dan tuntutan 

wilayah kerja. 

18   

Mengaplikasikan 

pendekatan/model/jenis 

pelayanan dan kegiatan 

pendukung bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pendekatan 

/model bimbingan dan 

konseling. 

19     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan berbagai 

layanan bimbingan dan 

konseling. 

20     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kegiatan 

pendukung bimbingan dan 

konseling. 

21   

Mengaplikasikan dalam praktik 

format pelayanan bimbingan 

dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format individual.  

22     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format kelompok.  

23     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format klasikal  

24 

Merancang 

program 

Bimbingan dan 

Konseling 

Menganalisis kebutuhan 

konseli 

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis kebutuhan 

konseli 



25   

Menyusun program bimbingan 

dan konseling yang 

berkelanjutan berdasar 

kebutuhan peserta didik secara 

komprehensif dengan 

pendekatan perkembangan 

Guru BK atau konselor dapat 

menyusun program bimbingan 

dan konseling yang 

berkelanjutan berdasar 

kebutuhan peserta didik secara 

komprehensif dengan 

pendekatan perkembangan 

26   

Menyusun rencana pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menyusun rencana pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling 

27   

Merencanakan sarana dan biaya 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

merencanakan sarana 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 

28     

Guru BK atau konselor dapat 

merencanakan biaya 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 

29 

Mengimple-

mentasikan 

program 

Bimbingan dan 

Konseling yang 

komprehensif 

Melaksanakan program 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan program 

bimbingan dan konseling. 

30   

Melaksanakan pendekatan 

kolaboratif dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan pendekatan 

kolaboratif dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

31   

Memfasilitasi perkembangan 

akademik, karier, personal, dan 

sosial konseli 

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

akademik konseli 

32     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

karier konseli 

33     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

personal konseli 



34     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

sosial konseli 

35   

Mengelola sarana dan biaya 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola sarana program 

bimbingan dan konseling 

36     

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola biaya program 

bimbingan dan konseling 

37 

Menilai proses dan 

hasil kegiatan 

Bimbingan dan 

Konseling. 

Melakukan evaluasi hasil, 

proses, dan program bimbingan 

dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi hasil 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

38     

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

39     

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi program 

bimbingan dan konseling 

40   

Melakukan penyesuaian proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan penyesuaian proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

41   

Menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi pelayanan 

bimbingan dan konseling 

kepada pihak terkait 

Guru BK atau konselor dapat 

menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi 

pelayanan bimbingan dan 

konseling kepada pihak terkait 

42   

Menggunakan hasil 

pelaksanaan evaluasi untuk 

merevisi dan mengembangkan 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menggunakan hasil 

pelaksanaan evaluasi untuk 

merevisi dan mengembangkan 

program bimbingan dan 

konseling 

43 

Memiliki 

kesadaran dan 

komitmen 

Memahami dan mengelola 

kekuatan dan keterbatasan 

pribadi dan profesional. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola kekuatan pribadi 

dan profesional. 



terhadap etika 

profesional 

44     

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola keterbatasan pribadi 

dan profesional. 

45   

Menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kewenangan dan 

kode etik profesional konselor 

Guru BK atau konselor dapat 

menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kewenangan 

profesional konselor 

46     

Guru BK atau konselor dapat 

menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kode etik 

profesional konselor 

47   

Mempertahankan objektivitas 

dan menjaga agar tidak larut 

dengan masalah konseli. 

Guru BK atau konselor dapat 

mempertahankan objektivitas 

dalam melihat masalah konseli. 

48     

Guru BK atau konselor dapat 

menjaga agar tidak larut 

dengan masalah konseli. 

49   
Melaksanakan referal sesuai 

dengan keperluan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan prosedur 

referral 

50     

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan referal sesuai 

dengan keperluan 

51   

Peduli terhadap identitas 

profesional dan pengembangan 

profesi 

Guru BK atau konselor peduli 

terhadap identitas profesional  

52     

Guru BK atau konselor peduli 

terhadap pengembangan 

profesi 

53   

Mendahulukan kepentingan 

konseli daripada kepentingan 

pribadi konselor 

Guru BK atau konselor 

mendahulukan kepentingan 

konseli daripada kepentingan 

pribadi konselor 

54   Menjaga kerahasiaan konseli 
Guru BK atau konselor 

menjaga kerahasiaan konseli 



55 

Menguasai konsep 

dan praksis 

penelitian dalam 

bimbingan dan 

konseling 

Memahami berbagai jenis dan 

metode penelitian 

Guru BK atau konselor dapat 

mendeskripsikan jenis-jenis 

penelitian 

56     

Guru BK atau konselor dapat 

mendeskripsikan berbagai 

metode penelitian 

57     

Guru BK atau Konselor dapat 

menjelaskan konsep dasar 

penelitian  

58   
Mampu merancang penelitian 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

merancang penelitian 

bimbingan dan konseling 

59   
Melaksaanakan penelitian 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan penelitian 

bimbingan dan konseling 

60     

Guru BK atau konselor dapat 

melaporkan penelitian 

bimbingan dan konseling 

61   

Memanfaatkan hasil penelitian 

dalam bimbingan dan konseling 

dengan mengakses jurnal 

pendidikan dan bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

memanfaatkan hasil penelitian 

dalam bimbingan dan 

konseling dengan mengakses 

jurnal pendidikan dan 

bimbingan dan konseling 

Kode : 1.810GG0000 

Mata Ujian : Bimbingan dan Konseling (Konselor) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 
Menguasai teori dan 

praksis pendidikan 

Menguasai ilmu pendidikan 

dan landasan keilmuannya 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan ilmu 

pendidikan dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

2     
Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan landasan 



keilmuan pendidikan dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

3   

Mengimplementasikan 

prinsip-prinsip pendidikan 

dan proses pembelajaran 

Guru BK atau konselor dapat 

mengimplementasikan 

prinsip-prinsip pendidikan 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling 

4     

Guru BK atau konselor dapat 

mengimplementasikan proses 

pembelajaran dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

5   
Menguasai landasan budaya 

dalam praksis pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan landasan 

budaya dalam layanan 

bimbingan dan konseling  

6 

Mengaplikasikan 

perkembangan 

fisiologis dan 

psikologis serta 

perilaku konseli 

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah perilaku manusia, 

perkembangan fisik dan 

psikologis individu terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah perilaku manusia 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

7     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah perkembangan fisik 

dan psikologis individu 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

8   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah kepribadian, 

individualitas dan perbedaan 

konseli terhadap sasaran 

pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah kepribadian konseli 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

9     
Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-



kaidah individualitas dan 

perbedaan konseli terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

10   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah belajar terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah belajar terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

11   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah keberbakatan terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah keberbakatan terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

12   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah kesehatan mental 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah kesehatan mental 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

13 

Menguasai esensi 

pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam 

jalur, jenis, dan 

jenjang satuan 

pendidikan 

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan formal, 

nonformal dan informal 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan formal 

14     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan nonformal 

15     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada jalur 

pendidikan informal 

16   

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan umum, 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 



kejuruan, keagamaan dan 

khusus 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan umum 

17     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan kejuruan 

18     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan keagamaan 

19     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan khusus 

20   

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenjang pendidikan usia dini, 

dasar dan menengah serta 

tinggi 

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan 

dasar 

21     

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan usia 

dini 

22     

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan 

menengah 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai konsep 

dan praksis 

asesmen untuk 

memahami 

kondisi, 

kebutuhan, dan 

masalah konseli 

Menguasai hakikat asesmen 

Guru BK atau Konselor dapat 

mendeskripsikan hakikat 

asesmen dalam bimbingan dan 

konseling 



2   

Memilih teknik asesmen, sesuai 

dengan kebutuhan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menjelaskan berbagai teknik 

asesmen dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

3     

Guru BK atau konselor dapat 

memilih teknik asesmen sesuai 

dengan kebutuhan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

4   

Menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan prosedur 

penyusunan dan 

pengembangan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

5     

Guru BK atau konselor 

terampil menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

6   

Mengadministrasikan asesmen 

untuk mengungkapkan 

masalah-masalah konseli. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan asesmen 

untuk mengungkapkan 

masalah-masalah konseli. 

7   

Memilih dan 

mengadministrasikan teknik 

asesmen pengungkapan 

kemampuan dasar dan 

kecenderungan pribadi konseli. 

Guru BK atau konselor dapat 

memilih teknik asesmen 

pengungkapan kemampuan 

dasar dan kecenderungan 

pribadi konseli. 

8     

Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan hasil 

asesmen pengungkapan 

kemampuan dasar dan 

kecenderungan pribadi konseli. 

9   

Memilih dan 

mengadministrasikan instrumen 

untuk mengungkapkan kondisi 

aktual konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

Guru BK atau konselor dapat 

memilih instrumen untuk 

mengungkapkan kondisi aktual 

konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

10     
Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan 



instrumen untuk 

mengungkapkan kondisi aktual 

konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

11   

Mengakses data dokumentasi 

tentang konseli dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

mengakses data dokumentasi 

tentang konseli dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

12   

Menggunakan hasil asesmen 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling dengan tepat 

Guru BK atau konselor dapat 

menggunakan hasil asesmen 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling dengan tepat 

13   

Menampilkan tanggung jawab 

profesional dalam praktik 

asesmen 

Guru BK atau konselor dapat 

menampilkan tanggung jawab 

profesional dalam praktik 

asesmen 

14 

Menguasai 

kerangka teoretik 

dan praksis 

bimbingan dan 

konseling 

Mengaplikasikan hakikat 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan hakikat 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

15   
Mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling. 

16   

Mengaplikasikan dasar-dasar 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan dasar-dasar 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

17   

Mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling sesuai 

kondisi dan tuntutan wilayah 

kerja.  

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

sesuai kondisi dan tuntutan 

wilayah kerja. 

18   

Mengaplikasikan 

pendekatan/model/jenis 

pelayanan dan kegiatan 

pendukung bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pendekatan 

/model bimbingan dan 

konseling. 



19     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan berbagai 

layanan bimbingan dan 

konseling. 

20     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kegiatan 

pendukung bimbingan dan 

konseling. 

21   

Mengaplikasikan dalam praktik 

format pelayanan bimbingan 

dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format individual.  

22     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format kelompok.  

23     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format klasikal  

24 

Merancang 

program 

Bimbingan dan 

Konseling 

Menganalisis kebutuhan 

konseli 

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis kebutuhan 

konseli 

25   

Menyusun program bimbingan 

dan konseling yang 

berkelanjutan berdasar 

kebutuhan peserta didik secara 

komprehensif dengan 

pendekatan perkembangan 

Guru BK atau konselor dapat 

menyusun program bimbingan 

dan konseling yang 

berkelanjutan berdasar 

kebutuhan peserta didik secara 

komprehensif dengan 

pendekatan perkembangan 

26   

Menyusun rencana pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menyusun rencana pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling 

27   

Merencanakan sarana dan biaya 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

merencanakan sarana 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 



28     

Guru BK atau konselor dapat 

merencanakan biaya 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 

29 

Mengimple-

mentasikan 

program 

Bimbingan dan 

Konseling yang 

komprehensif 

Melaksanakan program 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan program 

bimbingan dan konseling. 

30   

Melaksanakan pendekatan 

kolaboratif dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan pendekatan 

kolaboratif dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

31   

Memfasilitasi perkembangan 

akademik, karier, personal, dan 

sosial konseli 

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

akademik konseli 

32     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

karier konseli 

33     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

personal konseli 

34     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

sosial konseli 

35   

Mengelola sarana dan biaya 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola sarana program 

bimbingan dan konseling 

36     

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola biaya program 

bimbingan dan konseling 

37 

Menilai proses dan 

hasil kegiatan 

Bimbingan dan 

Konseling. 

Melakukan evaluasi hasil, 

proses, dan program bimbingan 

dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi hasil 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

38     
Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi proses 



pelayanan bimbingan dan 

konseling 

39     

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi program 

bimbingan dan konseling 

40   

Melakukan penyesuaian proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan penyesuaian proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

41   

Menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi pelayanan 

bimbingan dan konseling 

kepada pihak terkait 

Guru BK atau konselor dapat 

menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi 

pelayanan bimbingan dan 

konseling kepada pihak terkait 

42   

Menggunakan hasil 

pelaksanaan evaluasi untuk 

merevisi dan mengembangkan 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menggunakan hasil 

pelaksanaan evaluasi untuk 

merevisi dan mengembangkan 

program bimbingan dan 

konseling 

43 

Memiliki 

kesadaran dan 

komitmen 

terhadap etika 

profesional 

Memahami dan mengelola 

kekuatan dan keterbatasan 

pribadi dan profesional. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola kekuatan pribadi 

dan profesional. 

44     

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola keterbatasan pribadi 

dan profesional. 

45   

Menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kewenangan dan 

kode etik profesional konselor 

Guru BK atau konselor dapat 

menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kewenangan 

profesional konselor 

46     

Guru BK atau konselor dapat 

menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kode etik 

profesional konselor 

47   

Mempertahankan objektivitas 

dan menjaga agar tidak larut 

dengan masalah konseli. 

Guru BK atau konselor dapat 

mempertahankan objektivitas 

dalam melihat masalah konseli. 



48     

Guru BK atau konselor dapat 

menjaga agar tidak larut 

dengan masalah konseli. 

49   
Melaksanakan referal sesuai 

dengan keperluan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan prosedur 

referral 

50     

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan referal sesuai 

dengan keperluan 

51   

Peduli terhadap identitas 

profesional dan pengembangan 

profesi 

Guru BK atau konselor peduli 

terhadap identitas profesional  

52     

Guru BK atau konselor peduli 

terhadap pengembangan 

profesi 

53   

Mendahulukan kepentingan 

konseli daripada kepentingan 

pribadi konselor 

Guru BK atau konselor 

mendahulukan kepentingan 

konseli daripada kepentingan 

pribadi konselor 

54   Menjaga kerahasiaan konseli 
Guru BK atau konselor 

menjaga kerahasiaan konseli 

55 

Menguasai konsep 

dan praksis 

penelitian dalam 

bimbingan dan 

konseling 

Memahami berbagai jenis dan 

metode penelitian 

Guru BK atau konselor dapat 

mendeskripsikan jenis-jenis 

penelitian 

56     

Guru BK atau konselor dapat 

mendeskripsikan berbagai 

metode penelitian 

57     

Guru BK atau Konselor dapat 

menjelaskan konsep dasar 

penelitian  

58   
Mampu merancang penelitian 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

merancang penelitian 

bimbingan dan konseling 



59   
Melaksaanakan penelitian 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan penelitian 

bimbingan dan konseling 

60     

Guru BK atau konselor dapat 

melaporkan penelitian 

bimbingan dan konseling 

61   

Memanfaatkan hasil penelitian 

dalam bimbingan dan konseling 

dengan mengakses jurnal 

pendidikan dan bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

memanfaatkan hasil penelitian 

dalam bimbingan dan 

konseling dengan mengakses 

jurnal pendidikan dan 

bimbingan dan konseling 

Kode : 1.810GJ0000 

Mata Ujian : Bimbingan dan Konseling (Konselor) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 
Menguasai teori dan 

praksis pendidikan 

Menguasai ilmu pendidikan 

dan landasan keilmuannya 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan ilmu 

pendidikan dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

2     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan landasan 

keilmuan pendidikan dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

3   

Mengimplementasikan 

prinsip-prinsip pendidikan 

dan proses pembelajaran 

Guru BK atau konselor dapat 

mengimplementasikan 

prinsip-prinsip pendidikan 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling 

4     

Guru BK atau konselor dapat 

mengimplementasikan proses 

pembelajaran dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

5   
Menguasai landasan budaya 

dalam praksis pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan landasan 



budaya dalam layanan 

bimbingan dan konseling  

6 

Mengaplikasikan 

perkembangan 

fisiologis dan 

psikologis serta 

perilaku konseli 

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah perilaku manusia, 

perkembangan fisik dan 

psikologis individu terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah perilaku manusia 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

7     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah perkembangan fisik 

dan psikologis individu 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

8   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah kepribadian, 

individualitas dan perbedaan 

konseli terhadap sasaran 

pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah kepribadian konseli 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

9     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah individualitas dan 

perbedaan konseli terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

10   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah belajar terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah belajar terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

11   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah keberbakatan terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah keberbakatan terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 



dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

12   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah kesehatan mental 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah kesehatan mental 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

13 

Menguasai esensi 

pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam 

jalur, jenis, dan 

jenjang satuan 

pendidikan 

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan formal, 

nonformal dan informal 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan formal 

14     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan nonformal 

15     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada jalur 

pendidikan informal 

16   

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan umum, 

kejuruan, keagamaan dan 

khusus 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan umum 

17     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan kejuruan 

18     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan keagamaan 

19     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan khusus 



20   

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenjang pendidikan usia dini, 

dasar dan menengah serta 

tinggi 

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan usia 

dini 

21     

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan 

dasar 

22     

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan 

menengah 

23     

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan 

tinggi 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai konsep 

dan praksis 

asesmen untuk 

memahami 

kondisi, 

kebutuhan, dan 

masalah konseli 

Menguasai hakikat asesmen 

Guru BK atau Konselor dapat 

mendeskripsikan hakikat 

asesmen dalam bimbingan dan 

konseling 

2   

Memilih teknik asesmen, sesuai 

dengan kebutuhan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menjelaskan berbagai teknik 

asesmen dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

3     

Guru BK atau konselor dapat 

memilih teknik asesmen sesuai 

dengan kebutuhan pelayanan 

bimbingan dan konseling 



4   

Menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan prosedur 

penyusunan dan 

pengembangan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

5     

Guru BK atau konselor 

terampil menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

6   

Mengadministrasikan asesmen 

untuk mengungkapkan 

masalah-masalah konseli. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan asesmen 

untuk mengungkapkan 

masalah-masalah konseli. 

7   

Memilih dan 

mengadministrasikan teknik 

asesmen pengungkapan 

kemampuan dasar dan 

kecenderungan pribadi konseli. 

Guru BK atau konselor dapat 

memilih teknik asesmen 

pengungkapan kemampuan 

dasar dan kecenderungan 

pribadi konseli. 

8     

Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan hasil 

asesmen pengungkapan 

kemampuan dasar dan 

kecenderungan pribadi konseli. 

9   

Memilih dan 

mengadministrasikan instrumen 

untuk mengungkapkan kondisi 

aktual konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

Guru BK atau konselor dapat 

memilih instrumen untuk 

mengungkapkan kondisi aktual 

konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

10     

Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan 

instrumen untuk 

mengungkapkan kondisi aktual 

konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

11   

Mengakses data dokumentasi 

tentang konseli dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

mengakses data dokumentasi 

tentang konseli dalam 



pelayanan bimbingan dan 

konseling 

12   

Menggunakan hasil asesmen 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling dengan tepat 

Guru BK atau konselor dapat 

menggunakan hasil asesmen 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling dengan tepat 

13   

Menampilkan tanggung jawab 

profesional dalam praktik 

asesmen 

Guru BK atau konselor dapat 

menampilkan tanggung jawab 

profesional dalam praktik 

asesmen 

14 

Menguasai 

kerangka teoretik 

dan praksis 

bimbingan dan 

konseling 

Mengaplikasikan hakikat 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan hakikat 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

15   
Mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling. 

16   

Mengaplikasikan dasar-dasar 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan dasar-dasar 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

17   

Mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling sesuai 

kondisi dan tuntutan wilayah 

kerja.  

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

sesuai kondisi dan tuntutan 

wilayah kerja. 

18   

Mengaplikasikan 

pendekatan/model/jenis 

pelayanan dan kegiatan 

pendukung bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pendekatan 

/model bimbingan dan 

konseling. 

19     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan berbagai 

layanan bimbingan dan 

konseling. 

20     
Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kegiatan 



pendukung bimbingan dan 

konseling. 

21   

Mengaplikasikan dalam praktik 

format pelayanan bimbingan 

dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format individual.  

22     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format kelompok.  

23     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format klasikal  

24 

Merancang 

program 

Bimbingan dan 

Konseling 

Menganalisis kebutuhan 

konseli 

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis kebutuhan 

konseli 

25   

Menyusun program bimbingan 

dan konseling yang 

berkelanjutan berdasar 

kebutuhan peserta didik secara 

komprehensif dengan 

pendekatan perkembangan 

Guru BK atau konselor dapat 

menyusun program bimbingan 

dan konseling yang 

berkelanjutan berdasar 

kebutuhan peserta didik secara 

komprehensif dengan 

pendekatan perkembangan 

26   

Menyusun rencana pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menyusun rencana pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling 

27   

Merencanakan sarana dan biaya 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

merencanakan sarana 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 

28     

Guru BK atau konselor dapat 

merencanakan biaya 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 



29 

Mengimple-

mentasikan 

program 

Bimbingan dan 

Konseling yang 

komprehensif 

Melaksanakan program 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan program 

bimbingan dan konseling. 

30   

Melaksanakan pendekatan 

kolaboratif dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan pendekatan 

kolaboratif dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

31   

Memfasilitasi perkembangan 

akademik, karier, personal, dan 

sosial konseli 

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

akademik konseli 

32     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

karier konseli 

33     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

personal konseli 

34     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

sosial konseli 

35   

Mengelola sarana dan biaya 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola sarana program 

bimbingan dan konseling 

36     

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola biaya program 

bimbingan dan konseling 

37 

Menilai proses dan 

hasil kegiatan 

Bimbingan dan 

Konseling. 

Melakukan evaluasi hasil, 

proses, dan program bimbingan 

dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi hasil 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

38     

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 



39     

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi program 

bimbingan dan konseling 

40   

Melakukan penyesuaian proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan penyesuaian proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

41   

Menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi pelayanan 

bimbingan dan konseling 

kepada pihak terkait 

Guru BK atau konselor dapat 

menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi 

pelayanan bimbingan dan 

konseling kepada pihak terkait 

42   

Menggunakan hasil 

pelaksanaan evaluasi untuk 

merevisi dan mengembangkan 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menggunakan hasil 

pelaksanaan evaluasi untuk 

merevisi dan mengembangkan 

program bimbingan dan 

konseling 

43 

Memiliki 

kesadaran dan 

komitmen 

terhadap etika 

profesional 

Memahami dan mengelola 

kekuatan dan keterbatasan 

pribadi dan profesional. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola kekuatan pribadi 

dan profesional. 

44     

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola keterbatasan pribadi 

dan profesional. 

45   

Menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kewenangan dan 

kode etik profesional konselor 

Guru BK atau konselor dapat 

menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kewenangan 

profesional konselor 

46     

Guru BK atau konselor dapat 

menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kode etik 

profesional konselor 

47   

Mempertahankan objektivitas 

dan menjaga agar tidak larut 

dengan masalah konseli. 

Guru BK atau konselor dapat 

mempertahankan objektivitas 

dalam melihat masalah konseli. 



48     

Guru BK atau konselor dapat 

menjaga agar tidak larut 

dengan masalah konseli. 

49   
Melaksanakan referal sesuai 

dengan keperluan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan prosedur 

referral 

50     

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan referal sesuai 

dengan keperluan 

51   

Peduli terhadap identitas 

profesional dan pengembangan 

profesi 

Guru BK atau konselor peduli 

terhadap identitas profesional  

52     

Guru BK atau konselor peduli 

terhadap pengembangan 

profesi 

53   

Mendahulukan kepentingan 

konseli daripada kepentingan 

pribadi konselor 

Guru BK atau konselor 

mendahulukan kepentingan 

konseli daripada kepentingan 

pribadi konselor 

54   Menjaga kerahasiaan konseli 
Guru BK atau konselor 

menjaga kerahasiaan konseli 

55 

Menguasai konsep 

dan praksis 

penelitian dalam 

bimbingan dan 

konseling 

Memahami berbagai jenis dan 

metode penelitian 

Guru BK atau konselor dapat 

mendeskripsikan jenis-jenis 

penelitian 

56     

Guru BK atau konselor dapat 

mendeskripsikan berbagai 

metode penelitian 

57     

Guru BK atau Konselor dapat 

menjelaskan konsep dasar 

penelitian  

58   
Mampu merancang penelitian 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

merancang penelitian 

bimbingan dan konseling 



59   
Melaksaanakan penelitian 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan penelitian 

bimbingan dan konseling 

60     

Guru BK atau konselor dapat 

melaporkan penelitian 

bimbingan dan konseling 

61   

Memanfaatkan hasil penelitian 

dalam bimbingan dan konseling 

dengan mengakses jurnal 

pendidikan dan bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

memanfaatkan hasil penelitian 

dalam bimbingan dan 

konseling dengan mengakses 

jurnal pendidikan dan 

bimbingan dan konseling 

62 

Menguasai konsep 

dan praksis 

penelitian dalam 

bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

mendeskripsikan berbagai 

metode penelitian 

 

Kode : 1.810GM0000 

Mata Ujian : Bimbingan dan Konseling (Konselor) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 
Menguasai teori dan 

praksis pendidikan 

Menguasai ilmu pendidikan 

dan landasan keilmuannya 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan ilmu 

pendidikan dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

2     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan landasan 

keilmuan pendidikan dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

3   

Mengimplementasikan 

prinsip-prinsip pendidikan 

dan proses pembelajaran 

Guru BK atau konselor dapat 

mengimplementasikan 

prinsip-prinsip pendidikan 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling 



4     

Guru BK atau konselor dapat 

mengimplementasikan proses 

pembelajaran dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

5   
Menguasai landasan budaya 

dalam praksis pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan landasan 

budaya dalam layanan 

bimbingan dan konseling  

6 

Mengaplikasikan 

perkembangan 

fisiologis dan 

psikologis serta 

perilaku konseli 

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah perilaku manusia, 

perkembangan fisik dan 

psikologis individu terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah perilaku manusia 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

7     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah perkembangan fisik 

dan psikologis individu 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

8   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah kepribadian, 

individualitas dan perbedaan 

konseli terhadap sasaran 

pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah kepribadian konseli 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

9     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah individualitas dan 

perbedaan konseli terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

10   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah belajar terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah belajar terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 



dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

11   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah keberbakatan terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah keberbakatan terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam upaya 

pendidikan 

12   

Mengaplikasikan kaidah-

kaidah kesehatan mental 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kaidah-

kaidah kesehatan mental 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling 

dalam upaya pendidikan 

13 

Menguasai esensi 

pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam 

jalur, jenis, dan 

jenjang satuan 

pendidikan 

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan formal, 

nonformal dan informal 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan formal 

14     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jalur pendidikan nonformal 

15     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada jalur 

pendidikan informal 

16   

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan umum, 

kejuruan, keagamaan dan 

khusus 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan umum 

17     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan kejuruan 

18     
Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 



dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan keagamaan 

19     

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenis pendidikan khusus 

20   

Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan 

jenjang pendidikan usia dini, 

dasar dan menengah serta 

tinggi 

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan usia 

dini 

21     

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan 

dasar 

22     

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan 

menengah 

23     

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis esensi 

bimbingan dan konseling pada 

satuan jenjang pendidikan 

tinggi 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai konsep 

dan praksis 

asesmen untuk 

memahami 

kondisi, 

kebutuhan, dan 

masalah konseli 

Menguasai hakikat asesmen 

Guru BK atau Konselor dapat 

mendeskripsikan hakikat 

asesmen dalam bimbingan dan 

konseling 

2   

Memilih teknik asesmen, sesuai 

dengan kebutuhan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menjelaskan berbagai teknik 



asesmen dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

3     

Guru BK atau konselor dapat 

memilih teknik asesmen sesuai 

dengan kebutuhan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

4   

Menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menerapkan prosedur 

penyusunan dan 

pengembangan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

5     

Guru BK atau konselor 

terampil menyusun dan 

mengembangkan instrumen 

asesmen untuk keperluan 

bimbingan dan konseling 

6   

Mengadministrasikan asesmen 

untuk mengungkapkan 

masalah-masalah konseli. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan asesmen 

untuk mengungkapkan 

masalah-masalah konseli. 

7   

Memilih dan 

mengadministrasikan teknik 

asesmen pengungkapan 

kemampuan dasar dan 

kecenderungan pribadi konseli. 

Guru BK atau konselor dapat 

memilih teknik asesmen 

pengungkapan kemampuan 

dasar dan kecenderungan 

pribadi konseli. 

8     

Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan hasil 

asesmen pengungkapan 

kemampuan dasar dan 

kecenderungan pribadi konseli. 

9   

Memilih dan 

mengadministrasikan instrumen 

untuk mengungkapkan kondisi 

aktual konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

Guru BK atau konselor dapat 

memilih instrumen untuk 

mengungkapkan kondisi aktual 

konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

10     

Guru BK atau konselor dapat 

mengadministrasikan 

instrumen untuk 

mengungkapkan kondisi aktual 



konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

11   

Mengakses data dokumentasi 

tentang konseli dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

mengakses data dokumentasi 

tentang konseli dalam 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

12   

Menggunakan hasil asesmen 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling dengan tepat 

Guru BK atau konselor dapat 

menggunakan hasil asesmen 

dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling dengan tepat 

13   

Menampilkan tanggung jawab 

profesional dalam praktik 

asesmen 

Guru BK atau konselor dapat 

menampilkan tanggung jawab 

profesional dalam praktik 

asesmen 

14 

Menguasai 

kerangka teoretik 

dan praksis 

bimbingan dan 

konseling 

Mengaplikasikan hakikat 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan hakikat 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

15   
Mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling. 

16   

Mengaplikasikan dasar-dasar 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan dasar-dasar 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

17   

Mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling sesuai 

kondisi dan tuntutan wilayah 

kerja.  

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

sesuai kondisi dan tuntutan 

wilayah kerja. 

18   

Mengaplikasikan 

pendekatan/model/jenis 

pelayanan dan kegiatan 

pendukung bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pendekatan 

/model bimbingan dan 

konseling. 

19     
Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan berbagai 



layanan bimbingan dan 

konseling. 

20     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan kegiatan 

pendukung bimbingan dan 

konseling. 

21   

Mengaplikasikan dalam praktik 

format pelayanan bimbingan 

dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format individual.  

22     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format kelompok.  

23     

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

format klasikal  

24 

Merancang 

program 

Bimbingan dan 

Konseling 

Menganalisis kebutuhan 

konseli 

Guru BK atau konselor dapat 

menganalisis kebutuhan 

konseli 

25   

Menyusun program bimbingan 

dan konseling yang 

berkelanjutan berdasar 

kebutuhan peserta didik secara 

komprehensif dengan 

pendekatan perkembangan 

Guru BK atau konselor dapat 

menyusun program bimbingan 

dan konseling yang 

berkelanjutan berdasar 

kebutuhan peserta didik secara 

komprehensif dengan 

pendekatan perkembangan 

26   

Menyusun rencana pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menyusun rencana pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling 

27   

Merencanakan sarana dan biaya 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

merencanakan sarana 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 

28     
Guru BK atau konselor dapat 

merencanakan biaya 



penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 

29 

Mengimple-

mentasikan 

program 

Bimbingan dan 

Konseling yang 

komprehensif 

Melaksanakan program 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan program 

bimbingan dan konseling. 

30   

Melaksanakan pendekatan 

kolaboratif dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan pendekatan 

kolaboratif dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

31   

Memfasilitasi perkembangan 

akademik, karier, personal, dan 

sosial konseli 

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

akademik konseli 

32     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

karier konseli 

33     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

personal konseli 

34     

Guru BK atau konselor dapat 

memfasilitasi perkembangan 

sosial konseli 

35   

Mengelola sarana dan biaya 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola sarana program 

bimbingan dan konseling 

36     

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola biaya program 

bimbingan dan konseling 

37 

Menilai proses dan 

hasil kegiatan 

Bimbingan dan 

Konseling. 

Melakukan evaluasi hasil, 

proses, dan program bimbingan 

dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi hasil 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

38     

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 



39     

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan evaluasi program 

bimbingan dan konseling 

40   

Melakukan penyesuaian proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

Guru BK atau konselor dapat 

melakukan penyesuaian proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

41   

Menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi pelayanan 

bimbingan dan konseling 

kepada pihak terkait 

Guru BK atau konselor dapat 

menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi 

pelayanan bimbingan dan 

konseling kepada pihak terkait 

42   

Menggunakan hasil 

pelaksanaan evaluasi untuk 

merevisi dan mengembangkan 

program bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

menggunakan hasil 

pelaksanaan evaluasi untuk 

merevisi dan mengembangkan 

program bimbingan dan 

konseling 

43 

Memiliki 

kesadaran dan 

komitmen 

terhadap etika 

profesional 

Memahami dan mengelola 

kekuatan dan keterbatasan 

pribadi dan profesional. 

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola kekuatan pribadi 

dan profesional. 

44     

Guru BK atau konselor dapat 

mengelola keterbatasan pribadi 

dan profesional. 

45   

Menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kewenangan dan 

kode etik profesional konselor 

Guru BK atau konselor dapat 

menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kewenangan 

profesional konselor 

46     

Guru BK atau konselor dapat 

menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kode etik 

profesional konselor 

47   

Mempertahankan objektivitas 

dan menjaga agar tidak larut 

dengan masalah konseli. 

Guru BK atau konselor dapat 

mempertahankan objektivitas 

dalam melihat masalah konseli. 



48     

Guru BK atau konselor dapat 

menjaga agar tidak larut 

dengan masalah konseli. 

49   
Melaksanakan referal sesuai 

dengan keperluan 

Guru BK atau konselor dapat 

mengaplikasikan prosedur 

referral 

50     

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan referal sesuai 

dengan keperluan 

51   

Peduli terhadap identitas 

profesional dan pengembangan 

profesi 

Guru BK atau konselor peduli 

terhadap identitas profesional  

52     

Guru BK atau konselor peduli 

terhadap pengembangan 

profesi 

53   

Mendahulukan kepentingan 

konseli daripada kepentingan 

pribadi konselor 

Guru BK atau konselor 

mendahulukan kepentingan 

konseli daripada kepentingan 

pribadi konselor 

54   Menjaga kerahasiaan konseli 
Guru BK atau konselor 

menjaga kerahasiaan konseli 

55 

Menguasai konsep 

dan praksis 

penelitian dalam 

bimbingan dan 

konseling 

Memahami berbagai jenis dan 

metode penelitian 

Guru BK atau konselor dapat 

mendeskripsikan jenis-jenis 

penelitian 

56     

Guru BK atau konselor dapat 

mendeskripsikan berbagai 

metode penelitian 

57     

Guru BK atau Konselor dapat 

menjelaskan konsep dasar 

penelitian  

58   
Mampu merancang penelitian 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

merancang penelitian 

bimbingan dan konseling 



59   
Melaksaanakan penelitian 

bimbingan dan konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

melaksanakan penelitian 

bimbingan dan konseling 

60     

Guru BK atau konselor dapat 

melaporkan penelitian 

bimbingan dan konseling 

61   

Memanfaatkan hasil penelitian 

dalam bimbingan dan konseling 

dengan mengakses jurnal 

pendidikan dan bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

memanfaatkan hasil penelitian 

dalam bimbingan dan 

konseling dengan mengakses 

jurnal pendidikan dan 

bimbingan dan konseling 

62 

Menguasai konsep 

dan praksis 

penelitian dalam 

bimbingan dan 

konseling 

Guru BK atau konselor dapat 

mendeskripsikan berbagai 

metode penelitian 

 

Kode : 1.190GJ0000 

Mata Ujian : Biologi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual  

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial- budaya  

Membedakan berbagai 

aspek perkembangan 

peserta didik 

berdasarkan ciri-cirnya  

2   

Mengidentifi kasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

menentukan kesulitan 

belajar 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengelompokkan 

keterampilan proses 

dasar dan keterampilan 

proses terpadu 



4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan 

Mengidentifikasi 

pengalaman belajar 

Biologi sesuai dengan 

pendekatan saintifik 

5   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran 

Menentukan materi ajar 

biologi yang sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran Biologi 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun lapangan 

Menyusun RPP dengan 

lengkap sesuai peraturan 

7   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan dilapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

Menentukan cara yang 

tepat untuk 

malaksanakan kegiatan 

belajar di laboratorium 

sesuai topik Biologi  

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Menentukan media 

pembelajaran yang tepat 

dalam proses 

pembelajaran  

9 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu 

Menentukan bentuk TIK 

yang sesuai topik fisika 

dan sarana prasarana di 

sekolah 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

pengetahuan untuk 

mencapai prestasi 

belajar optimal peserta 

didik 

11 
Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

menerapkan teknik 

bertanya dalam 

penyusunan rancangan 



santun dengan peserta 

didik 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun secara 

siklikal dari (a) penyiapan 

kondisi psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam per 

pembelajaran atau dalam 

proses pembelajaran 

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjelaskan aspek-

aspek proses belajar 

yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran biologi 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menyusun butir soal 

ranah pengetahuan mata 

pelajaran biologi (3) 

14   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Mengevaluasi data hasil 

analisis penilaian proses 

belajar aspek sikap 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar  

Mempraktikan 

penentuan ketuntasan 

belajar untuk setiap 

kompetensi dasar mata 

pelajaran Biologi 

16   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Menyusun laporan hasil 

penilaian dan evaluasi 

hasil belajar Biologi 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menjelaskan manfaat 

PTK dalam proses 

pembelajaran 

18   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Membuat rancangan 

tindakan yang akan 

dilaksanakan  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

biologi 

Merancang eksperiment biologi 

untuk keperluan pembelajaran 

atau penelitian 

Menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kerja 

enzim 

2   

Menggunakan bahasa simbolik 

dalam mendeskripsikan proses 

dan gejala alam/biologi 

Menjelaskan proses 

fotosintesis 

3     

Menjelaskan tahapan proses 

respirasi sampai 

menghasilkan energi 

4   

Bernalar secara kualitatif 

maupun kuantitatif tentang 

proses dan hukum biologi 

Mendeskrispikan tahapan 

proses fermentasi 

5     

Menjelaskan keterkaitan 

antara struktur dan fungsi 

pada daun tumbuhan (0) 

6     

Menjelaskan perbedaan 

pertumbuhan primer dan 

pertumbuhan sekunder pada 

tumbuan 

7     

Menjelaskan struktur dan 

fungsi jaringan epitel pada 

hewan atau manusia  

8     

Menjelaskan keterkaitan 

antara struktur jaringan 

penunjang dan fungsinya 

pada hewan 

9   

Memahami proses berpikir 

biologi dalam mempelajari 

proses dan gejala alam 

Mengaitkan proses 

katabolisme lemak, protein 

dan karbohidrat 

10   

Memahami konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-teori 

biologi serta penerapannya 

secara fleksibel 

Menjelaskan struktur dan 

fungsi membran sel 

berkaitan dengan transportasi 

seluler 

11     
Mendeskripsikan jenis-jenis 

bioteknologi 



12     
Menganalisis proses-proses 

dalam teknologi bioproses 

13     

Menganalisis proses-proses 

dalam teknologi rekayasa 

genetika 

14     
Menjelaskan proses sintesis 

protein 

15     

Menjelaskan mekanisme 

gerak pada sistem gerak 

manusia 

16     
Menjelaskan proses respirasi 

yang terjadi pada manusia 

17     
Menjelaskan pola hereditas 

pada manusia 

18     

Mengenali tempat 

kedudukan alat dan kelenjar 

pencernaan serta fungsinya 

19     

Menjelaskan struktur sel 

penyusun jaringan pada 

berbagai organ ekskresi pada 

manusia dan mengaitkan 

dengan fungsinya. 

20     
Menggunakan kunci 

determinasi sederhana 

21     
Membedakan arkaebakteria 

dengan bakteria 

22     

Membedakan Bakteri Gram 

positif dan Gram negatif 

melalui kegiatan praktikum 

23     
Menjelaskan siklus hidup 

tumbuhan lumut 

24     

Menjelaskan teknik 

pengolahan dan pemanfaatan 

limbah 

25     
Menjelaskan proses daur 

biogeokimia (daur air, daur 



nitrogen, daur karbon, daur 

oksigen, daur sulfur, dan 

daur fosfor)  

26     
Menidentifikasi kerja 

jantung 

27     

Menjelaskan proses 

terjadinya denyut jantung 

pada manusia 

28     
Mengidentifikasi organ-

organ peredaran darah 

29     

Menjelaskan pengaruh 

psikotropika terhadap sistem 

saraf 

30     

Mengidentifikasi komponen 

dalam tubuh yang 

menyebabkan terjadinya 

kekebalan 

31     

Menentukan kelainan-

kelainan yang berhubungan 

dengan sistem immun 

32     

Menerapkan hukum Mendel 

I dan II secara teoritis dalam 

persilangan tumbuhan 

33   

Menerapkan konsep 

pertumbuhan dan 

perkembangan untuk 

memecahkan permasalahan 

yang berhubungan dengan 

reproduksi dalam kehidupan 

sehari-hari 

Menjelaskan konsep dasar 

pertumbuhan dan 

perkembangan pada 

tumbuhan, hewan dan 

manusia 

34     
Menjelaskan reproduksi sel 

secara seksual dan aseksual 

35     
Menjelaskan tahapan siklus 

reproduksi pada tumbuhan 

36     

Mendeskrispikan siklus 

reproduksi hewan dan 

manusia 



37     

Menjelaskan proses 

pembentukan sel kelamin 

jantan (spermatogenesis) 

38     

Menjelaskan proses 

pembentukan sel kelamin 

pada wanita (oogenesis) 

39     
Menjelaskan proses ovulasi 

dan menstruasi 

40     

Menentukan kelainan 

penyakit yang terjadi pada 

sistem reproduksi 

41   

Menguasai prinsip-prinsip dan 

teori-teori pengelolaan dan 

keselamatan kerja/belajar di 

laboratorium biologi sekolah 

Menerapkan prinsip-prinsip 

pengelolaan keselamatan 

42     

Merencanakan eksperiment 

biologi dengan cara yang 

benar 

Kode : 1.190GM3000 

Mata Ujian : Biologi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 



melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   
Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 



terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 



18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 



25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Memahami konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-teori 

biologi yang meliputi struktur, 

dinamika, energetika dan 

kinetika serta penerapannya 

secara fleksibel 

Menerapkan konsep Sel 

dan organel-organelnya 



2     
Menerapkan oragnel sel 

beserta fungsinya  

3     
Menerapkan konsep 

pembagian sel 

4     
Mendeskripsikan jaringan 

tumbuhan  

5     
Mendeskripsikan fungsi 

jaringan tumbuhan  

6     
Mendeskripsikan jaringan 

hewan  

7     
Mendeskripsikan fungsi 

jaringan hewan 

8     

Mendeskripsikan proses 

transportasi zat di membran 

sel 

9     
Menerapkan konsep hukum 

mendel 

10   

Memahami proses berpikir 

biologi dalam mempelajari 

proses dan gejala alam 

Mengklasifikasikan 

komponen ekosistem  

11     

Mengklasifikasikan 

komponen biotik dalam 

ekosistem  

12     

Mengklasifikasikan 

komponen abiotik dalam 

ekosistem 

13     

Menjelaskan interaksi 

antara mahluk hidup 

dengan lingkungan 

14     
Mengklasifikasikan fungsi 

organisme dalam ekosistem 

15     

Mengklasifikasi tingkatan-

tingkatan organisme dalam 

ekosistem  



16   

Menggunakan bahasa simbolik 

dalam mendeskripsikan proses 

dan gejala alam/biologi 

Mendeskripsikan proses 

fotosintesis reaksi terang  

17     
Mendeskripsikan proses 

fotosintesis reaksi gelap  

18     
Mendeskripsikan proses 

respirasi aerob  

19     
Mendeskripsikan proses 

respirasi anaerob  

20   

Memahami struktur (termasuk 

hubungan fungsional antar 

konsep) ilmu biologi dan ilmu-

ilmu lain yang terkait 

Menjelaskan macam-

macam pembelahan sel 

secara meiosis 

21     

Menjelaskan macam-

macam pembelahan sel 

secara mitosis  

22     
Menerapkan konsep alat 

reproduksi pada laki-laki 

23     

Menerapkan fungsi dari 

alat-alat reproduksi pada 

laki-laki  

24     
Menerapkan konsep alat 

reproduksi pada wanita  

25     

Menerapkan fungsi dari 

alat-alat reproduksi pada 

wanita  

26     

Mendeskripsikan cara kerja 

enzim secara teori look and 

key  

27     
Mendeskripsikan cara kerja 

enzim secara teori induksi 

28   

Bernalar secara kualitatif 

maupun kuantitatif tentang 

proses dan hukum biologi 

Menggunakan perhitungan 

hukum mendel secara 

dihibrid 



29     

Menggunakan perhitungan 

hukum mendel secara 

monohibrid 

30     

Mendeskripsikan ciri â€“ 

ciri perkembangan pada 

hewan 

31     

Mengklasifikasikan 

pembentukan rantai 

makanan  

32     

Mengklasifikasikan 

pembentukan jaring-jaring 

makanan  

33   

Menerapkan konsep, hukum, 

dan teori fisika, kimia dan 

matematika untuk menjelaskan/ 

mendeskripsikan fenomena 

biologi 

Menerapkan konsep 

anabolisme  

34     
Menerapkan konsep 

katabolisme 

35   

Menjelaskan penerapan hukum-

hukum biologi dalam teknologi 

yang terkait dengan kimia 

terutama yang dapat ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari 

Menjelaskan proses kultur 

jaringan tumbuhan 

36     

Menjelaskan manfaat 

kultur jaringan tumbuhan 

bagi manusia  

37     

Menjelaskam kelemahan 

kultur jaringan tumbuhan 

bagi kehidupan manusia  

38     
Menjelaskan konsep bayi 

tabung 

39     
Menjelaskan kelemahan 

pada proses bayi tabung  

40     
Menjelaskan kelebihan 

pada proses bayi tabung  



41   
Memahami lingkup dan 

kedalaman biologi sekolah 

Menjabarkan ciri-ciri 

tumbuhan berbiji 

(spermatophyta) 

42     

Menjabarkan ciri-ciri 

tumbuhan lumut 

(Bryophyta) 

43     

Menjabarkan ciri-ciri 

tumbuhan paku 

(Pteridophyta) 

44     
Mengklasifikasikan hewan 

vertebrata  

45     
Mengklasifikasikan hewan 

avertebrata  

46   

Kreatif dan inovatif dalam 

penerapan dan pengembangan 

bidang ilmu yang terkait dengan 

mata pelajaran biologi 

Menerapkan 

pengembangan bidang ilmu 

kesehatan yang terkait 

dengan mata pelajaran 

biologi  

47     

Menerapkan bidang ilmu 

obat yang terkait dengan 

mata pelajaran biologi 

48     

Menerangkan gangguan-

gangguan pada sistem 

pencernaan  

49     

Menerangkan gangguan-

gangguan pada sistem 

ekskresi  

50     

Menerangkan gangguan-

gangguan pada sistem 

sirkulasi  

51   

Menguasai prinsip-prinsip dan 

teori-teori pengelolaan dan 

keselamatan kerja/belajar di 

laboratorium sekolah 

Menjelaskan prinsip-

prinsip pengelolaan 

kerja/belajar di 

laboratorium biologi 

sekolah 

52     
Menjelaskan teori-teori 

pengelolaan kerja di 



laboratorium biologi 

sekolah 

53     

Menjelaskan prinsip-

prinsip keselamatan 

kerja/belajar di 

laboratorium biologi 

sekolah 

54     

Menjelaskan teori-teori 

keselamatan kerja/belajar 

di laboratorium biologi 

sekolah 

55   

Menggunakan alat-alat ukur, 

alat peraga, alat hitung dan 

piranti lunak komputer untuk 

meningkatkan pembelajaran 

kimia di kelas, laboratorium dan 

lapangan 

Mengukur kandungan 

amilum dalam daun  

56     

Menggunakan mikroskop 

untuk melihat komponen 

sel 

57     

Merancang eksperimen 

untuk membuat proses 

perkembangbiakan 

vegetatif pada tumbuhan  

58   

Merancang eksperimen kimia 

untuk keperluan pembelajaran 

atau penelitian 

Merancang eksperimen 

untuk membuat proses 

petumbuhan tanaman 

59     

Merancang eksperimen 

untuk mengetahui proses 

fotosintesis 

60     

Merancang eksperimen 

untuk mengetahui proses 

pertumbuhan jamur 

(mikologi) 

61     

Mengevaluasi hasil dari 

eksperimen pertumbuhan 

jamur (fungi) 



62   
Melaksanakan eksperimen 

biologi dengan cara yang benar 

Merancang eksperiment 

proses respirasi anaerob 

63     

Mengevaluasi hasil 

eksperimen respirasi 

anaerob  

64     

Merancang eksperiment 

untuk mengetahui sifat-

sifat enzim 

65     

Mengevaluasi hasil 

eksperimen sifat-sifat 

enzim  

66     

Merancang eksperiment 

proses penghambatan 

pertumbuhan bakteri 

67     

Mengevaluasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri  

68   

Memahami sejarah 

perkembangan IPA pada 

umumnya khususnya biologi 

dan pikiran-pikiran yang 

mendasari perkembangan 

tersebut 

Mengemukakan sejarah 

perkembangan ilmu biologi 

69     
Menjelaskan cabang-

cabang ilmu biologi 

70     

Menjelaskan manfaat ilmu 

biologi dalam bidang 

kesehatan 

Kode : 1.190GM4000 

Mata Ujian : Biologi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik 



kultural, emosional, dan 

intelektual 

emosional, moral, 

spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual 

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 

4   

Mengidenti-fikasi 

kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik 

terhadap penguasaan 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

5 

Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/ discovey), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik peserta didik, 

teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik se 

6     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/disco very, 

problem based learning, 

project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik peserta 

didik, teori belajar da 

7 

Mengembangkan kurikulum 

yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu  

Menentukan 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 



pembelajaran yang 

diampu  

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

8     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

9   

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu yang terkait 

dengan pengalaman 

belajar dan tujuan 

pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. 

10     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. 

11 

Menyelenggarakan kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang 

akan dipelajari peserta didik 

12     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

13     

Mengembangkan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam 



kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

14     Menyusun RPP 

15   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhati kan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

16     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

17   

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

sumber belajar yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif 

18 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

penyelenggaraankegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaat kan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

19 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasi an berbagai 

potensi yang dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya 



20 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik dengan bahasa 

yang khas dalam 

interaksi kegiatan/ 

permainan yang 

mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan 

kondisi psikologis 

peserta didik untuk 

ambil bagian dala 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

21 

Menyelenggara kan 

penilaian dan evaluasi proses 

danhasilbelajar 

Menentukan aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

22   

Mengembang kan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

23     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

24   
Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik 

26     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 



27   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

merancang program 

remedial dan pengayaan  

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar 

28     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

29 

Melakukan tindakan reflektif 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, 

strategi, model, metode, 

sarana dan prasarana, serta 

waktu) 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkat kan kualitas 

pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu 

Memahami konsep-konsep biologi 

serta penerapannya secara fleksibel 

Membedakan konsep, 

hukum, dan teori 

biologi 

2     

Memberikan contoh 

konsep, hukum, dan 

teori biologi 

3   

Memahami proses berpikir biologi 

dalam mempelajari proses dan gejala 

alam 

Mengidentifi kasi 

proses biologi pada 

gejala alam sekitar  



4   

Menggunakan bahasa simbolik dalam 

mendeskripsikan proses dan gejala 

alam/biologi 

Menganalisis grafik 

dan tabel dalam proses 

biologi 

5     

Menganalisis gambar 

jaringan pada 

tumbuhan 

6   

Memahami struktur termasuk 

hubungan fungsional antar konsep ilmu 

biologi dan ilmu-ilmu lain yang terkait  

Mengidentifikasi 

hubungan konsep ilmu 

biologi dan ilmu fisika 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

7   

Bernalar secara kualitatif maupun 

kuantitatif tentang proses dan hokum 

biologi 

Menjelaskan salah satu 

hukum biologi secara 

kualitatif 

8     

Menerapkan salah satu 

hukum biologi secara 

kuantitatif 

9   

Konsep, hukum, dan teori fisika, kimia 

dan matematika untuk 

menjelaskan/mendeskripsikan 

fenomena biologi 

Mendeskripsikan 

fenomena biologi 

dikaitkan dengan 

hukum fisika 

10     

Mendeskripsikan 

fenomena biologi 

dikaitkan dengan 

prinsip kimia 

11   

Menjelaskan penerapan hukum-hukum 

biologi dalam teknologi yang terkait 

dengan biologi terutama yang dapat 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 

Menerapakan prinsip 

biologi dalam teknologi 

pengolahan bahan 

makanan. 

12     

Menerapakan prinsip 

biologi dalam teknologi 

pengolahan limbah 

13   
Memahami lingkup dan kedalaman 

biologi sekolah 

Menerapkan proses 

berpikir ilmiah dalam 

menjelaskan suatu 

permasalahan biologi 

14     
Menjelaskan 

kedudukan dan 



keterkaitan biologi 

dengan ilmu lain 

15     

Mengidentifikasi 

perbedaan antara sel 

hewan dan sel 

tumbuhan 

16     

Mengidentifikasi 

struktur dan fungsi 

organel dalam sel 

17     

Menjelaskan 

metabolisme yang 

terjadi dalam sel  

18     

Mengidentifikasi 

struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan 

19     

Mengidentifikasi 

struktur dan fungsi 

jaringan hewan 

20     

Mengidentifikasi 

proses gejala alamiah 

pada tumbuhan 

dikaitkan dengan 

fungsi jaringan organ 

tumbuhan 

21     

Menerapkan fungsi 

organ dalam kehidupan 

sehari-hari 

22     

Mengidentifikasi 

struktur dan fungsi 

enzim 

23     

Mengidentifikasi 

faktor-faktor 

penghambat kerja 

enzim 

24     

Mengidentifikasi ciri 

jamur (khamir dan 

kapang) 



25     

Menganalisis peranan 

jamur dalam kehidupan 

sehari-hari 

26     
Mengidentifikasi ciri 

virus dan protista 

27     

Mengidentifikasi 

struktur virus dan 

protista 

28     

Mengidentifikasi daur 

reproduksi virus dan 

protista 

29     
Memberikan contoh 

virus yang merugikan 

30     

Memberikan contoh 

protista yang 

bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari 

31     
Mengidentifikasi ciri-

ciri bakteri 

32     
Mengidentifikasi 

struktur sel bakteri 

33     
Mengidentifikasi cara 

reproduksi bakteri 

34     

Memberikan contoh 

bakteri yang berperan 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

35     

Menganalisis hasil 

percobaan 

pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman 

36     

Mengidentifikasi 

fungsi hormon dalam 

pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman 



37     

Mengidentifikasi jenis-

jenis tanaman 

berdasarkan responnya 

terhadap lingkungan 

38     

Mengidentifikasi 

struktur reproduksi 

pada tumbuhan dan 

hewan 

39     

Mengidentifikasi 

proses reproduksi pada 

tumbuhan 

40     

Mengidentifikasi 

proses reproduksi pada 

hewan 

41     

Mengidentifikasi 

sumber bahan 

pencemaran secara 

fisik, kimia, dan 

biologi 

42     
Menganalisis proses 

penanganan limbah 

43     

Menganalisis dampak 

pencemaran pada 

lingkungan sekitar 

44     

Menganalisis 

pencegahan dan 

penanggulangan 

pencemaran 

lingkungan 

45     

Mengidentifikasi 

komponen-komponen 

yang menyusun 

ekosistem 

46     
Mengidentifikasi jenis-

jenis ekosistem 

47     

Manganalisis 

perpindahan energi 

pada suatu ekosistem 



48     

Menganalisis ciri dan 

contoh dalam suatu 

ekosistem 

49     
Menganalisis penyebab 

perubahan lingkungan 

50     
Mengidentifikasi jenis-

jenis polutan 

51     

Mengidentifikasi 

dampak polusi terhadap 

kesehatan manusia 

52     

Menganalisis dampak 

polusi terhadap 

perubahan lingkungan 

53     

Mengidentifikasi ciri-

ciri berbagai macam 

tumbuhan alga dan 

lumut 

54     

Mengidentifikasi 

berbagai jenis 

tumbuhan 

55     

Mengidentifikasi basa-

basa nitrogen penyusun 

DNA 

56     
Menjelaskan jenis-jenis 

sintesis protein  

57     
Mengidentifikasi jenis-

jenis mutasi gen 

58     

Menjelaskan prinsip 

bioteknologi dalam 

bidang agrobisnis dan 

agroteknologi (3) 

59     

Menganalisis produk 

bioteknologi pada hasil 

pertanian 



60     

Menganalisis dampak 

bioteknologi dalam 

berbagai bidang 

61   

Kreatif dan inovatif dalam penerapan 

dan pengembangan bidang ilmu biologi 

dan ilmu-ilmu yang terkait 

Menganalisis aspek-

aspek biologi dalam 

penerapan dan 

pengembagan 

teknologi 

62   

Menguasai prinsip-prinsip dan teori-

teori pengelolaan dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium biologi 

sekolah 

Menerapkan sistem 

keselamatan kerja 

dalam praktikum 

biologi 

63     

Menerapkan sistem 

keamanan bahan dalam 

laboratorium biologi 

64     

Menerapkan sistem 

pengelolaan 

fisik/ruangan 

laboratorium biologi 

65   

Menggunakan alat-alat ukur, alat 

peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan 

pembelajaran biologi di kelas, 

laboratorium dan lapangan 

Menggunakan salah 

satu alat ukur biologi 

66   
Merancang eksperiment biologi untuk 

keperluan pembelajaran atau penelitian 

Menyiapkan alat dan 

bahan yang digunakan 

pada salah satu 

eksperimen biologi 

67   
Melaksanakan eksperiment biologi 

dengan cara yang benar 

Mengambil data pada 

salah satu eksperimen 

biologi 

68   

Memahami sejarah perkembangan IPA 

pada umumnya khususnya biologi dan 

pikiran-pikiran yang mendasari 

perkembangan tersebut 

Contoh sejarah 

perkembangan 

bioteknologi 

Kode : 1.190GM5000 

Mata Ujian : Biologi (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual 

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

6     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 



sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prins 

7 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi peserta 

didik (gaya belajar), karakter 

guru, ketersediaan sarana dan 

waktu 

8     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

9   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

10     

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. 

11 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

12     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 



13     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

14     Menyusun RPP 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

16     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

17   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

19 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 



berbagai potensi yang 

dimiliki. 

20 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

23     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  

26     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

27   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan  

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang 

belum tuntas belajar 



28     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

29 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

31     Menyusun proposal PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami konsep-konsep biologi 

serta penerapannya secara fleksibel 

Membedakan konsep, 

hukum, dan teori biologi 

2     

Memberikan contoh 

konsep, hukum, dan teori 

biologi 

3   

Memahami proses berpikir biologi 

dalam mempelajari proses dan gejala 

alam 

Mengidentifi kasi proses 

biologi pada gejala alam 

sekitar  

4   

Menggunakan bahasa simbolik 

dalam mendeskripsikan proses dan 

gejala alam/biologi 

Membaca grafik dalam 

proses biologi 

5     

Membaca suatu 

gambar/tabel dalam proses 

biologi/gejala biologi 



6   

Memahami struktur termasuk 

hubungan fungsional antar konsep 

ilmu biologi dan ilmu-ilmu lain yang 

terkait  

Memahami hubungan 

fisika dengan ilmu yang 

lain 

7   

Bernalar secara kualitatif maupun 

kuantitatif tentang proses dan hukum 

biologi 

Memahami salah satu 

hukum biologi secara 

kualitatif 

8     

Menerapkan salah satu 

hukum biologi secara 

kuantitatif 

9   

Konsep, hukum, dan teori fisika, 

kimia dan matematika untuk 

menjelaskan/mendeskripsikan 

fenomena biologi 

Mendeskripsikan fenomena 

biologi dikaitkan dengan 

hukum fisika 

10     

Mendeskripsikan fenomena 

biologi dikaitkan dengan 

hukum kimia 

11   

Menjelaskan penerapan hukum-

hukum biologi dalam teknologi yang 

terkait dengan biologi terutama yang 

dapat ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari 

Memahami penerapan 

hukum biologi dalam 

proses fermentasi makanan 

12     

Memahami penerapan 

hukum biologi dalam 

proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman 

13   
Memahami lingkup dan kedalaman 

biologi sekolah 

Memahami karakteristik 

ilmu biologi dan manfaat 

mempelajari biologi 

14     

Memahami kedudukan dan 

keterkaitan biologi dengan 

ilmu lain 

15     

Memahami konsep tentang 

keterkaitan antara struktur, 

fungsi, dan proses yang 

berlangsung di dalam sel 

16     
Memahami konsep 

keterkaitan antara struktur 



sel pada jaringan dengan 

fungsi organ pada 

tumbuhan dan hewan 

17     

Memahami peran enzim 

dalam proses metabolisme 

pada tumbuhan dan hewan 

18     

Memahami ciri, peranan, 

dan reproduksi jamur 

(khamir dan kapang) 

19     

Memahami ciri, sifat, dan 

reproduksi virus dan 

protista 

20     

Menganalisis ciri dan 

peranan bakteri dalam 

bidang agrobisnis dan 

agroteknologi 

21     

Menganalisis proses 

pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk 

hidup dan mengaitkan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhinya 

22     

Memahami proses 

reproduksi pada tumbuhan 

dan hewan 

23     

Memahami tentang 

berbagai macam limbah 

dikaitkan dengan aktifitas 

(tumbuhan, hewan, dan 

manusia dan 

pengelolaannya 

24     

Memahami ekosistem dan 

semua interaksi yang 

berlangsung di dalamnya 

dari berbagai sumber 

25     

Menganalisis dampak 

polusi terhadap perubahan 

lingkungan hidup dan 

kesehatan 



26     

Menerapkan berdasarkan 

ciri, sifat, dan lingkungan 

hidup sebagai komponen 

dalam keanekaragaman 

hayati 

27     

Menganalisis keterkaitan 

antara struktur dan fungsi 

gen, DNA, kromosom 

dalam proses 

penurunan/pewarisan sifat 

dalam kehidupan 

28     

Memahami prinsip dan 

aplikasi bioteknologi dalam 

bidang perikanan dan 

kelautan (0) 

29     

Memahami prinsip dan 

aplikasi bioteknologi dalam 

bidang agrobisnis dan 

agroteknologi 

30   

Kreatif dan inovatif dalam penerapan 

dan pengembangan bidang ilmu 

biologi dan ilmu-ilmu yang terkait 

Mengidentifikasi aspek-

aspek biologi dalam 

penerapan dan 

pengembagan teknologi 

31   

Menguasai prinsip-prinsip dan teori-

teori pengelolaan dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium biologi 

sekolah 

Menerapkan sistem 

keselamatan kerja dalam 

praktikum biologi 

32     

Menerapkan sistem 

keamanan bahan dalam 

laboratorium biologi 

33     

Menerapkan sistem 

pengelolaan fisik/ruangan 

laboratorium biologi 

34   

Menggunakan alat-alat ukur, alat 

peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan 

pembelajaran biologi di kelas, 

laboratorium dan lapangan 

Menggunakan salah satu 

alat ukur biologi 



35   

Merancang eksperiment biologi 

untuk keperluan pembelajaran atau 

penelitian 

Menyiapkan alat dan bahan 

yang digunakan pada salah 

satu eksperimen biologi 

36   
Melaksanakan eksperiment biologi 

dengan cara yang benar 

Mengambil data pada salah 

satu eksperimen biologi 

37   

Memahami sejarah perkembangan 

IPA pada umumnya khususnya 

biologi dan pikiran-pikiran yang 

mendasari perkembangan tersebut 

Memahami sejarah 

perkembangan biologi 

Kode : 1.695GM5020 

Mata Ujian : Budidaya Kekerangan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya  

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang dimampu  

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

4   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

dimampu  

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

5   
Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 



mata pelajaran yang 

dimampu  

keterampilan pada mata 

pelajaran yang dimampu 

6 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang dimampu 

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

7   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

dimampu 

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

pembelajaran 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan yang 

dimampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

9   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang dimampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

10   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang dimampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

11   
Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 



dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap 

12   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

13   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

14 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

15   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

16   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

17     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

18     Menyusun RPP 

19   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 



memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

20   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

dimampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

21   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang dimampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

22 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

dimampu 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

23     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning dalam 

pembelajaran 

24 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

25   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

Memfasilitasi kegiatan 

belajar peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dan 

kreatifitas peserta didik 



peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

26 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

27   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

28 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang dimampu 

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang dimampu 

29   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang dimampu 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang dimampu 

30   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

31   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

32   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 



menggunakan berbagai 

instrumen 

33   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

34   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

35 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

36   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

37   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

38   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

39 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

40   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

dimampu 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 



41   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang dimampu 

Menyususn proposal PTK 

42 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang 

dimampu 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang dimampu 

Menyusun tujuan 

pembelajaran dengan 

menggunakan kaidah ABCD 

43 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Mengembangkan materi 

pelajaran disusun 

berdasarkan urutan logis dari 

yang sederhana (mudah) 

menuju ke materi yang 

komplek (sulit) 

44 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan 

Merencanakan kegiatan 

pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB) 

berdasarkan hasil refleksi 

45   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan keprofesionalan  

Merancang metode PTK 

untuk peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan 

46 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

bahan ajar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola piker 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

dimampu 

Mengembangkan potensi 

budidaya perairan 

berdasarkan sumberdaya 

alam, ekonomi dan sosial 

Menganalisis peranan budidaya 

perairan secara umum (ekonomi, 

kesehatan, peluang kerja, 

kesejahteraan, pariwisata, dll) baik 

tingkat lokal, regional, maupun 

internasional 



2   
Menunjukkan sistem 

fisiologi biota air  

Menganalisis Sistem pencernaan 

dan metabolisma 

3     
Menganalisis sistem reproduksi 

biota air 

4   

Mengintegrasikan prinsip 

â€“ prinsip ekologi 

dalam budidaya perairan 

Menganalisis hubungan antara 

aliran energi, jaring makanan dan 

rantai makanan dalam sistem 

budidaya perairan 

5   

Mengembangkan sistem 

dan teknologi budidaya 

perairan 

Merancang pengembangan sistem 

dan teknologi budidaya perairan 

yang akan diterapkan 

6     
Mengintegrasikan sistem dan 

teknologi budidaya perairan 

7   

Menentukan macam - 

macam parameter 

kualitas air dalam 

budidaya perairan 

Menganalisis hubungan timbal balik 

antar berbagai macam parameter 

kualitas air 

8     
Mengelola proses pengambilan 

sampel kualitas air 

9     
Menganalisis hasil pengukuran 

kualitas air 

10   
Mengelola kualitas air 

budidaya perairan 

Merancang teknik pengelolaan 

parameter fisika, kimia dan biologi 

utuk mendukung keberhasilan 

budidaya 

11     

Mengembangkan metode perbaikan 

mutu kualitas air (pengapuran, 

pemupukan, filtrasi, sistem 

resirkulasi, double bottom, 

pemakaian probiotik dan lain-lain) 

12   

Mengintegrasikan 

hubungan antara 

lingkungan, komoditas 

dan penyakit pada biota 

perairan 

Menelaah hubungan antara 

lingkungan, biota air, dan penyakit 

dalam bududaya perairan 

13     
Mengembangkan konsep 

keseimbangan lingkungan, biota air 



dan penyakit dalam budidaya 

perairan 

14   

Menentukan hama dan 

penyakit yang 

menyerang bota air 

Mengkategorikan penyakit infeksi 

dan non infeksi berdasarkan 

penyebabnya 

15     
Menganalisis gejala serangan 

penyakit infeksi dan non infeksi 

16   

Mengembangkan teknik 

pengendalian hama dan 

penyakit ikan 

Merancang sistem dan teknik 

pengobatan komoditas budidaya 

17     
Mengembangkan sistem 

pengendalian hama penyakit 

18   

Merumuskan kandungan 

nutrisi jenis-jenis pakan 

alami (phytoplankton. 

zooplankton, bentos ) 

Menganalisis jenis-jenis pakan 

alami phytoplankton 

19     
Menganalisis kandungan nutrisi 

pakan alami 

20     

Mengkategorikan jenis-jenis pakan 

alami yang sesuai diberikan pada 

biota air berdasarkan jenis dan 

stadia 

21   

Mengembangkan metode 

pembibitan pakan alami 

semi massal 

(phytoplankton, 

zooplankton, bentos ) 

Menganlisis siklus hidup dan 

perkembangbiakan pakan alami 

(zooplankton, fitoplanktondan 

benthos) 

22     

Menganalisis berbagai metode 

pembibitan pakan alami (kultur 

murni dan semi massal) 

23   

Mengelola budidaya 

pakan alami 

(phytoplankton, 

zooplankton, bentos ) 

Memilih bibit pakan alami 

24     
Menentukan laju pertumbuhan 

pakan  



25   

Mengembangkan 

enrichment pakan alami 

(phytoplankton, 

zooplankton, bentos ) 

Merancang metode enrichment 

pakan alami yang sesuai dengan 

tujuan enrichment 

26   
Merancang kebutuhan 

nutrisi biota air 

Menganalisis macam-macam zat 

nutrisi yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan 

biota air 

27   
Mengembangkan jenis-

jenis bahan baku pakan 

Merancang pengembangan bahan 

baku pakan sebagai bahan substitusi 

28   
Mengembangkan 

pembuatan pakan 

Memproduksi pakan sesuai 

perhitungan formulasi pakan 

29   

Mengadaptasi pengujian 

mutu (fisika, kimia, 

biologi) pakan buatan 

Menguji pakan secara biologi 

30   

Merancang desain dan 

tata letak wadah 

pembesaran (indoor, 

semiindoor, outdoor) 

Menganalisis bentuk, desain dan 

tata letak wadah pembesaran 

31   

Mengelola wadah, media 

dan peralatan 

pembesaran (indoor, 

semiindoor, outdoor) 

Menyiapkan wadah dan media 

media pembesaran 

32   
Merekayasa teknik 

pembesaran kekerangan 

Menghitung feeding rate, feeding 

frekuensi dan feeding time, feed 

Conversion Rate 

33   
Mengelola pemanenan 

kekerangan 
Menghitung survival rate 

34   
Mengembangkan teknik 

penanganan pasca panen 

Meganalisis hasil penaganan pasca 

panen 

35   
Merancang pemasaran 

produk kekerangan 
Melakukan Analisis pasar 

36   

Merancang desain dan 

tata letak pembenihan 

kekerangan 

Menganalisis bentuk, desain dan 

tata letak wadah pembenihan 



37   

Mengelola wadah dan 

media pembenihan 

kekerangan 

Menganalisis teknik dan bahan 

sanitasi wadah pembenihan kerang 

38   

Merekayasa teknik 

pengelolaan induk 

kekerangan 

Menerapkan teknik percepatan 

pematangan gonad 

39   
Merekayasa teknik 

pemijahan kekerangan 

Menguraikan teknik pemijahan 

secara semi buatan sesuai prosedur 

40   
Merekayasa penetasan 

telur 

Mengamati tahapan perkembangan 

telur 

41   

Merekayasa teknik 

pemeliharaan spat 

kekerangan 

Menghitung feeding rate, feeding 

frekuensi dan feeding time, feed 

Conversion Rate 

42   
Merekayasa teknik 

pendederan kekerangan 
Menghitung padat tebar benih 

43   
Mengelola pemanenan 

kekerangan 

Menganalisis waktu panen 

berdasarkan ukuran kerang yang 

dipanen dan umur kerang yang 

dipanen 

44   
Mengembangkan teknik 

penanganan pasca panen 

Menganalisis fisiologi lepas panen 

kerang 

45   
Merancang pemasaran 

produk kekerangan 

Melakukan Evaluasi hasil 

pemasaran 

46   

Merancang desain dan 

tata letak pembesaran 

kekerangan 

Menganalisis kelayakan lokasi  

47   

Mengelola wadah, media 

dan peralatan 

pembesaran 

Merancang pengelolaan wadah dan 

media pembesaran sesuai komoditas 

dan proses produksi 

48   
Merekayasa teknik 

pembesaran kekerangan 

Menganalisis kebutuhan pakan 

berdasarkan jenis, ukuran dan 

nutrisi 

49     Mengendalikan hama penyakit 

50   
Mengelola pemanenan 

kekerangan 

MenganalisisTeknik penyortiran 

berdasarkan tahap sortasi kerang 

dan gradding kerang 



51   
Mengembangkan teknik 

penanganan pasca panen 

Merancang pengembangan teknik 

penanganan pasca panen kerang  

52   

Merancang sistem 

pengangkutan/ 

transportasi kerang hidup 

dan segar  

Melakukan Teknik pengangkutan/ 

transportasi kerang hidup dan segar 

secara terbuka 

53   

Merencanakan analisa 

usaha pembesaran 

kekerangan 

Menghitung kebutuhan kegiatan 

operasional pembenihan kekerangan 

54     Menghitung pendapatan 

55   

Merancang desain dan 

tata letak pembenihan 

kekerangan 

Membuat desain dan tata 

letakwadah pembenihan 

56   

Mengelola wadah dan 

media pembenihan 

kekerangan 

Menghitung kebutuhan wadah 

pembenihan 

57   

Merekayasa teknik 

pengelolaan induk 

kekerangan 

Menghitungkebutuhan induk sesuai 

komoditas dan proses produksi 

58   
Merekayasa teknik 

pemijahan kekerangan 

Menguraikan sifat dan karakter 

sperma dan telur kerang 

59   
Merekayasa penetasan 

telur 
Memprediksi hatching rate telur 

60   

Merekayasa teknik 

pemeliharaan spat 

kekerangan 

Mengelola media pemeliharaan spat 

61   
Merekayasa teknik 

pendederan kekerangan  

Menentukan teknik sortasi dan 

grading 

62   
Mengelola pemanenan 

kekerangan 
Mengevaluasi hasil panen 

63   
Mengembangkan teknik 

penanganan pasca panen 

Menentukan sarana prasarana yang 

digunakan dalam pengembangan 

teknik penanganan pasca panen 

kerang 

64   
Merancang sistem 

pengangkutan/ 

Membedakan Sistem pengangkutan/ 

transportasi kerang hidup dan segar 



transportasi kerang hidup 

dan segar 

65   

Merencanakan analisa 

usaha pembesaran 

kekerangan 

Menghitung kebutuhan investasi 

pembenihan kekerangan 

66     Menganalisis Kelayakan usaha 

67   

Merekayasa teknik 

pengelolaan induk 

kerang 

Merancang penanganan induk hasil 

rekayasa 

68   
Merekayasa teknik 

pemijahan kerang 

Melakukan rekayasa teknik 

pemijahan kekerangan 

69   
Merekayasa penetasan 

telur 

Melakukan rekayasa teknik 

penetasan telur 

70   
Merekayasa teknik 

pemeliharaan spat 

Melakukan rekayasa teknik 

pemeliharaan spat 

71   
Merekayasa teknik 

pendederan kerang 

Melakukan rekayasa teknik 

pendederan kekerangan 

72   
Merekayasa teknik 

pembesaran kerang 

Melakukan rekayasa teknik 

pembesaran kekerangan 

73     

Menganalisis parameter 

keberhasilan rekayasa teknik 

pembesaran kekerangan 

74   

Merekayasa teknik 

pembenihan kerang 

ramah lingkungan 

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung teknik pembenihan 

kekerangan ramah lingkungan 

75     

Mengimplementasikan rekayasa 

teknik pembenihan kekerangan 

ramah lingkungan  

76   

Merekayasa teknik 

pembesaran kerang 

ramah lingkungan 

Mengembangkan prinsip 

biosecurity dalam pembesaran 

kekerangan 

77     

Mengembangkan pengolahan 

limbah buangan pembesaran 

kekerangan 



Kode : 1.694GM5020 

Mata Ujian : Budidaya Krustacea (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya  

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik (0) 

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek Intelektual (0) 

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial-emosional 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

5 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

6     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik 

7     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

8   
Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 



dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

9     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

10 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

11     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

12     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

13   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

14     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 



unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

15   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

16     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

17   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

18     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

19   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 



sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

20     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari. 

21   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

22     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

23 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran) 

24     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

25   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

26     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

27   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 



kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

28     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

29     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

30     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(sekuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

31     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

32     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

33     Menyusun RPP 

34   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

35     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

36     
Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 



dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

37     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

38   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

39     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

40   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

41     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

42 
Memanfaatkan 

teknologi informasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 



dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik. 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

mengembangkan materi 

pembelajaran 

43     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

44     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

45     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

46     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

47     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

48 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

49     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

50     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 



mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran 

51   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui 

potensinya.  

52     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

53     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

54 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

55     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

56   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

57     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

58     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 



59     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

60 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

61     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

62     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

63     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

64   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

65     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

66   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar  



67     

Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

68     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

69     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

71     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

72   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

73     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

74     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

75   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

76     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

77     
Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 



dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  

79     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik 

81     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

82     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

83   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan  

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. 

84     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar 

85     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

86   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

87   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 



meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

89 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

90     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

91   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

92     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

93     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

94   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

95     Menyususn proposal PTK 

96     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  



97     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 
LEVEL 

4 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, 

struktur, 

konsep dan 

pola pikir 

keilmuan 

yang 

mendukung 

mata 

pelajaran 

yang 

diampu. 

Mengembangkan potensi 

budidaya perairan 

berdasarkan sumberdaya 

alam, ekonomi dan sosial  

Menganalisis tujuan 

budidaya perairan 
 

2     

Menganalisis potensi 

budidaya perairan 

berdasarkan sumberdaya 

perairan 

 

3     

Menentukan jenis-jenis 

komoditas dan karakteristik 

komoditas perairan yang 

memiliki nilai ekonomis 

tinggi baik untuk tingkat 

lokal, regional, maupun 

internasional 

 

4     

Menganalisis peranan 

budidaya perairan secara 

umum (ekonomi, kesehatan, 

peluang kerja, kesejahteraan, 

pariwisata, dll) baik tingkat 

lokal, regional, maupun 

internasional 

 

5     
Mengelola potensi budidaya 

perairan 
 

6     
Menguji kelayakan potensi 

sumberdaya perairan 
 



7   
Menunjukkan sistem 

fisiologi biota air  

Menemukan morfologi dan 

anatomi biota air 
 

8     
Menganalisis Sistem 

pencernaan dan metabolisma 
 

9     
Menganalisis Sistem 

reproduksi biota air 
 

10     
Menganalisis Sistem 

pernafasan (respirasi) 
 

11     
Menganalisis Sistem 

peredaran darah (sirkulasi) 
 

12     
Menganalisis Sistem 

osmoregulasi 
 

13     
Menganalisis Sistem 

ekskresi 
 

14     Menganalisis Sistem syaraf  

15     Menganalisis Sistem hormon  

16     
Mengintegrasikan sistem 

fisiologi biota air 
 

17   

Mengintegrasikan prinsip 

â€“ prinsip ekologi dalam 

budidaya perairan 

Menganalisis prinsip-prinsip 

ekosistem dalam sistem 

budidaya perairan 

 

18     

Menganalisis hubungan 

antara zonasi perairan 

dengan pengembangan 

budidaya perairan 

 

19     

Merancang pengembangan 

budidaya berdasarkan 

prinsip-prinsip ekologi  

 

20   

Mengembangkan sistem 

dan teknologi budidaya 

perairan 

Menganalisis sistem 

budidaya perairan 
 

21     
Menganalisis teknologi 

budidaya perairan 
 



22     

Merancang pengembangan 

sistem dan teknologi 

budidaya perairan yang akan 

diterapkan 

 

23     
Mengintegrasikan sistem dan 

teknologi budidaya perairan 
 

24   

Menentukan macam - 

macam parameter kualitas 

air dalam budidaya 

perairan 

Menganalisis parameter 

fisika perairan 
 

25     
Menganalisis parameter 

kimia perairan 
 

26     
Menganalisis parameter 

biologi perairan 
 

27     

Menganalisis hubungan 

timbal balik antar berbagai 

macam parameter kualitas air 

 

28     

Menganalisis kondisi 

optimal parameter fisika, 

kimia dan biologi perairan 

dalam proses budidaya 

 

29   

Mengelola kegiatan 

pengukuran kualitas air 

(fisika, kimia dan biologi) 

secara analitik  

Merencanakan kegiatan 

pengukuran parameter 

kualitas air 

 

30     
Menentukan lokasi 

pengambilan sampel 
 

31     

Menentukan sarana 

prasarana pengambilan dan 

pengukuran sampel 

 

32     

Mengkalibrasi peralatan 

pengambilan dan 

pengukuran sampel kualitas 

air 

 

33     

Mengelola proses 

pengambilan sampel kualitas 

air 

 



34     

Mengelola proses 

pengukuran sampel kualitas 

air 

 

35     
Menganalisis hasil 

pengukuran kualitas air 
 

36     

Melaporkan hasil 

pengukuran parameter 

kualitas air  

 

37   
Mengelola kualitas air 

budidaya perairan 

Menganalisis kondisi 

kualitas air budidaya 

perairan 

 

38     

Merancang teknik 

pengelolaan parameter fisika, 

kimia dan biologi utuk 

mendukung keberhasilan 

budidaya 

 

39     

Mengembangkan metode 

perbaikan mutu kualitas air 

(pengapuran, pemupukan, 

filtrasi, sistem resirkulasi, 

double bottom, pemakaian 

probiotik dan lain-lain) 

 

40     

Mengevaluasi hasil 

pengelolaan kualitas air yang 

dilakukan berdasarkan 

metode yang dikembangkan 

 

41   

Mengintegrasikan 

hubungan antara 

lingkungan, komoditas dan 

penyakit pada biota 

perairan 

Menganalisis peranan dan 

fungsi lingkungan (biotik 

dan abiotik) dalam budidaya 

 

42     

Menelaah hubungan antara 

lingkungan, biota air, dan 

penyakit dalam bududaya 

perairan 

 

43     

Mengembangkan konsep 

keseimbangan lingkungan, 

biota air dan penyakit dalam 

budidaya perairan 

 



44   

Menentukan hama dan 

penyakit yang menyerang 

biota air 

Mengkategorikan jenis-jenis 

hama berdasarkan sifat 

penyerangannya dalam 

kegiatan budidaya perairan 

 

45     

Mengkategorikan penyakit 

infeksi dan non infeksi 

berdasarkan penyebabnya 

 

46     
Menganalisis penyebab 

serangan hama dan penyakit 
 

47     

Menganalisis gejala serangan 

penyakit infeksi dan non 

infeksi 

 

48     

Mendeteksi kesehatan biota 

air berdasarkan tingkah 

lakunya 

 

49     

Mendiagnosis jenis hama 

dan penyakit yang 

menyerang biota air 

menggunakan metode 

pemeriksaan sesuai prosedur 

 

50     

Mendeteksi penyakit dengan 

bantuan alat mekanik/kimia/ 

bioteknologi 

 

51     
Menentukan intensitas dan 

frekuensi serangan penyakit 
 

52   

Mengembangkan teknik 

pengendalian hama dan 

penyakit ikan 

Menganalisis hama penyakit 

yang menyerang budidaya 

komoditas budidaya 

 

53     

Merancang sistem dan teknik 

pengobatan komoditas 

budidaya 

 

54     

Merancang sistem dan teknik 

pencegahan komoditas 

budidaya 

 

55     

Mengelola sistem 

pengobatan komoditas 

budidaya 

 



56     

Mengelola sistem 

pencegahan komoditas 

budidaya 

 

57     
Mengembangkan sistem 

pengendalian hama penyakit 
 

58     
Mengevaluasi hasil 

pengendalian hama penyakit 
 

59     
Melaporkan hasil 

pengendalian hama penyakit 
 

60   

Merumuskan kandungan 

nutrisi jenis-jenis pakan 

alami (phytoplankton. 

zooplankton, bentos) 

Menganalisis jenis-jenis 

pakan alami phytoplankton 
 

61     
Menganalisis jenis-jenis 

pakan alami zooplankton 
 

62     
Menganalisis jenis-jenis 

pakan alami benthos 
 

63     
Menganalisis kandungan 

nutrisi pakan alami 
 

64     

Merancang teknik dan 

prosedur identifikasi jenis-

jenis pakan alami 

 

65     

Mendemonstrasikan teknik 

identifikasi jenis -jenis pakan 

alami phytoplankton 

 

66     

Mendemonstrasikan teknik 

identifikasi jenis -jenis pakan 

alami zooplankton 

 

67     

Mendemonstrasikan teknik 

identifikasi jenis -jenis pakan 

alami benthos 

 

68     

Mengkategorikan jenis-jenis 

pakan alami yang sesuai 

diberikan pada biota air 

berdasarkan jenis dan stadia 

 



69   

Mengembangkan metode 

pembibitan pakan alami 

(phytoplankton, 

zooplankton, bentos) 

Menganlisis siklus hidup dan 

perkembangbiakan pakan 

alami (zooplankton, 

fitoplankton dan benthos) 

 

70     

Menganalisis berbagai 

metode pembibitan pakan 

alami (kultur murni dan semi 

massal) 

 

71     

Merancang metode 

pembibitan pakan alami 

skala laboratorium (kultur 

murni) 

 

72     

Merancang metode 

pembibitan pakan alami 

secara semi massal 

 

73     

Memilih alat, bahan dan 

media pembibitan pakan 

alami sesuai kebutuhan 

 

74     

Mengendalikan pertumbuhan 

bibit pakan alami sesuai 

dengan metode yang 

diterapkan 

 

75     
Menentukan laju 

pertumbuhan pakan alami 
 

76     
Menganalisis keberhasilan 

pembibitan pakan alami 
 

77     

Mengevaluasi hasil 

pengembangan metode 

pembibitan pakan alami 

 

78   

Mengelola budidaya pakan 

alami (phytoplankton, 

zooplankton, bentos) 

Merancang wadah budidaya 

pakan alami sesuai jenis 

yang dibudidayakan 

 

79     
Menyiapkan bahan dan 

media budidaya pakan alami 
 

80     Memilih bibit pakan alami  



81     
Memprediksi kebutuhan 

bibit pakan alami 
 

82     ?  

83     ?  

84     

Mengelola proses 

pemeliharaan kultur pakan 

alami phytoplankton 

 

85     

Mengelola proses 

pemeliharaan kultur pakan 

alami zooplankton 

 

86     

Mengelola proses 

pemeliharaan kultur pakan 

alami benthos 

 

87     

Menentukan laju 

pertumbuhan pakan alami 

phytoplankton, zooplankton, 

benthos 

 

88     

Merancang teknik 

pemanenan pakan alami 

phytoplanton. zooplanton, 

benthos 

 

89     

Mengevaluasi hasil 

pengembangan budidaya 

pakan alami 

 

90   

Mengembangkan 

enrichment pakan alami 

(phytoplankton, 

zooplankton, bentos) 

Menelaah kebutuhan dan 

tujuan enrichment pakan 

alami 

 

91     

Merancang metode 

enrichment pakan alami yang 

sesuai dengan tujuan 

enrichment 

 

92     

Menyiapkan bahan-bahan 

yang diperlukan selama 

proses enrichment pakan 

alami 

 



93     

Memformulasikan berbagai 

bahan enrichment pakan 

alami sesuai dengan metode 

dan tujuan enrichment 

 

94     
Mendemostrasikan teknik 

enrichment pakan alami 
 

95     

Menganalisis keberhasilan 

metode enrichment pakan 

alami terhadap perubahan 

nutrisi pakan alami 

 

96     

Mengevaluasi pengaruh 

enrichment pakan alami pada 

biota air yang dibudidayakan 

 

97   
Merancang kebutuhan 

nutrisi biota air 

Menguraikan pengertian zat-

zat nutrisi 
 

98     

Menganalisis macam-macam 

zat nutrisi yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan dan 

perkembangan biota air 

 

99     

Menganalisis sistem fisiologi 

nutrisi komoditas budidaya 

(sistem pencernaan, 

metabolisme dan 

bioenergetika) 

 

100     
Menganalisis kebutuhan 

nutrisi komoditas budidaya 
 

101     
Menentukan kebutuhan 

nutrisi komoditas budidaya 
 

102   
Mengembangkan jenis-

jenis bahan baku pakan 

Menganalisis jenis-jenis 

bahan baku pakan (bahan 

nabati, hewani, limbah 

industri, bahan tambahan) 

 

103     

Menganalisis kandungan 

nutrisi dalam bahan baku 

pakan (bahan nabati, hewani, 

limbah industri, bahan 

tambahan) 

 



104     

Merancang pengembangan 

bahan baku pakan sebagai 

bahan substitusi 

 

105     

Menganalisis hasil 

pengembangan bahan baku 

pakan 

 

106     

Mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi pengembangan 

bahan baku pakan 

 

107   
Mengembangkan 

pembuatan pakan 

Merencanakan 

pengembangan pembuatan 

pakan 

 

108     

Merumuskan perhitungan 

formulasi pakan sesuai 

dengan kebutuhan energi 

ikan 

 

109     
Menentukan kebutuhan 

bahan baku pakan 
 

110     
Menentukan peralatan 

pembuatan pakan 
 

111     ?  

112     ?  

113     
Memproduksi pakan sesuai 

perhitungan formulasi pakan 
 

114     
Menganalisis hasil 

pembuatan pakan 
 

115   

Mengadaptasi pengujian 

mutu (fisika, kimia, 

biologi) pakan buatan 

Menganalisis jenis-jenis 

pengujian pakan 
 

116     
Merinci prosedur pengujian 

pakan secara fisik 
 

117     
Merinci prosedur pengujian 

pakan secara kimia 
 

118     
Merinci prosedur pengujian 

pakan secara biologi 
 



119     Menguji pakan secara fisik  

120     Menguji pakan secara kimia  

121     
Menguji pakan secara 

biologi 
 

122     
Menganalisis hasil pengujian 

pakan secara fisik 
 

123     
Menganalisis hasil pengujian 

pakan secara kimia 
 

124     
Menganalisis hasil pengujian 

pakan secara biologi 
 

125     

Mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi hasil pengujian 

pakan 

 

126   

Merancang desain dan tata 

letak pembenihan 

krustasea 

Memilih lokasi pembenihan  

127     

Menghitung kebutuhan 

wadah dan sarana pendukung 

sesuai proses produksi 

 

128     

Menganalisis kelayakan 

lokasi pembenihan (teknis, 

sosial, ekonomis) 

 

129     

Mendesain wadah sesuai 

karakter komoditas 

pembenihan 

 

130     
Membuat desain dan tata 

letak wadah pembenihan 
 

131   

Mengelola wadah dan 

media pembenihan 

krustasea 

Menghitung kebutuhan 

wadah pembenihan (0) 
 

132     

Merancang pengelolaan 

wadah dan media 

pembenihan sesuai 

komoditas dan proses 

produksi (0) 

 



133     

Mengoptimalkan wadah dan 

media pembenihan sesuai 

persyaratan (penjadwalan, 

kepadatan, rekayasa media 

pemeliharaan) (0) 

 

134     

Mengoptimalkan sarana 

pendukung media 

pembenihan (0) 

 

135     

Mengevaluasi hasil 

optimalisasi pengelolaan 

wadah dan media (0) 

 

136   

Merekayasa teknik 

pengelolaan induk 

krustasea (0) 

Menganalisis prinsip-prinsip 

rekayasa dalam pengelolaan 

induk (0) 

 

137     

Merancang rekayasa 

percepatan kematangan 

gonad (lingkungan, nutrisi 

dan hormon) (0) 

 

138     
Memproduksi induk matang 

gonad (0) 
 

139     
Mengevaluasi hasil rekayasa 

pengelolaan induk (0) 
 

140   

Merekayasa teknik 

pembenihan krustasea 

(alami dan inseminasi 

buatan) 

Menganalisis faktor â€“ 

faktor internal dan eksternal 

yang berpengaruh dalam 

rekayasa pembenihan (0) 

 

141     
Merancang rekayasa teknik 

pembenihan krustasea (0) 
 

142     
Melakukan rekayasa teknik 

pembenihan krustasea (0) 
 

143     

Menganalisis parameter 

keberhasilan rekayasa teknik 

pembenihan krustasea (0) 

 

144     

Mengevaluasi hasil rekayasa 

teknik pembenihan krustasea 

(0) 

 



145   
Merekayasa penetasan 

telur krustasea (0) 

Menganalisis faktor â€“ 

faktor internal dan eksternal 

yang mempengaruhi 

penetasan telur (0) 

 

146     

Menganalisis sifat dan 

karakteristik telur krustasea 

hasil pemijahan 

 

147     
Mengkategorikan tahapan 

perkembangan telur 
 

148     
Menentukan fekunditas telur 

dengan berbagai metode 
 

149     Memprediksi daya tetas telur  

150     
Menganalisis keberhasilan 

penetasan telur 
 

151     

Mengevaluasi hasil 

penetasan telur induk 

krustasea 

 

152   

Merekayasa teknik 

pemeliharaan larva 

krustasea 

Menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

keberhasilan rekayasa 

pemeliharaan larva (wadah, 

media, padat tebar, pakan) 

 

153     
Merancang rekayasa teknik 

pemeliharaan larva 
 

154     
Melakukan rekayasa teknik 

pemeliharaan larva 
 

155     

Menganalisis parameter 

keberhasilan rekayasa teknik 

pemeliharaan larva 

 

156     
Mengevaluasi hasil rekayasa 

teknik pemeliharaan larva 
 

157   

Merekayasa teknik 

pendederan krustasea 

(tradisional, semi intensif, 

intensif) 

Menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

keberhasilan rekayasa 

pendederan krustasea 

 



(wadah, media, padat tebar, 

pakan) 

158     
Merancang rekayasa teknik 

pendederan krustasea 
 

159     
Melakukan rekayasa teknik 

pendederan krustasea 
 

160     

Menganalisis parameter 

keberhasilan rekayasa teknik 

pendederan krustasea 

 

161     
Mengevaluasi hasil rekayasa 

teknik pendederan krustasea 
 

162   

Merekayasa teknik 

pembenihan krustasea 

ramah lingkungan 

Menganalisis prinsip-prinsip 

rekayasa teknik pembenihan 

krustasea ramah lingkungan 

 

163     

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung teknik 

pembenihan krustasea ramah 

lingkungan 

 

164     

Merancang kebutuhan sarana 

dan prasarana rekayasa 

teknik pembenihan krustasea 

ramah lingkungan 

 

165     

Mengimplementasikan 

rekayasa teknik pembenihan 

krustasea ramah lingkungan 

(biosecurity, probiotik, 

resirkulasi, silvo fishery, 

dsb) 

 

166     

Mengevaluasi rekayasa 

teknik pembenihan krustasea 

ramah lingkungan 

 

167     

Melakukan pengembangan 

teknik pemeliharaan benih 

krustasea sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan 

 



168   

Merencanakan analisa 

usaha pembenihan 

krustasea 

Menghitung kebutuhan 

investasi pembenihan 

krustasea 

 

169     

Menghitung kebutuhan 

kegiatan operasional 

pembenihan krustasea 

 

170     Menghitung pendapatan  

171     
Menganalisis Kelayakan 

usaha 
 

172   

Mengelola teknik 

pembesaran krustacea 

ramah lingkungan 

Menguraikan pengertian 

Biosecurity dalam 

pembesaran krustasea 

 

173     

Mengembangkan prinsip 

biosecurity dalam 

pembesaran krustasea 

 

174     

Menguraikan prinsip-prinsip 

Cara Pembesaran Krustasea 

yang Baik (CPIB) 

 

175     
Mengembangkan CPIB 

sesuai prosedur 
 

176     

Menguraikan pengertian 

Silvo Fishery pada 

pembesaran krustasea 

 

177     

Mengembangkan prinsip 

Silvo Fishery pada 

pembesaran krustasea 

 

178     

Mengembangkan pengolahan 

limbah buangan pembesaran 

krustasea 

 

179   

Merancang desain dan tata 

letak wadah pembesaran 

(tradisional, semi intensif 

dan intensif) 

Menganalisis persyaratan 

lokasi pembesaran secara 

geografis, teknis, biologi dan 

social ekonomi 

 

180     

Mengklasifikasi sarana 

(pokok dan penunjang) dan 

prasarana pembesaran 

 



krustasea sesuai 

peruntukannya 

(pemeliharaan benih, suplai 

air laut, suplai air tawar, 

pencampuran air laut dan 

tawar (payau), pengelolaan 

limbah) 

181     

Menganalisis bentuk â€“ 

bentuk wadah sesuai 

peruntukannya 

 

182     

Memproyeksikan kebutuhan 

wadah berdasarkan skala 

usaha dan proses produksi 

 

183     

Menganalisis prinsip-prinsip 

desain wadah pembesaran 

krustasea 

 

184     

Merancang desain dan tata 

letak wadah pembesaran 

sesuai karakter komoditas 

 

185     

Mengevaluasi hasil 

rancangan (desain) dan tata 

letak wadah pembesaran 

 

186   

Mengelola wadah, media 

dan peralatan pembesaran 

(tradisional, semi intensif 

dan intensif) 

Menghitung kebutuhan 

wadah pembesaran 
 

187     

Merancang pengelolaan 

wadah dan media 

pembesaran sesuai 

komoditas dan proses 

produksi 

 

188     

Mengoptimalkan wadah dan 

media pembesaran sesuai 

persyaratan (penjadwalan, 

kepadatan, rekayasa media 

pemeliharaan) 

 

189     

Mengoptimalkan sarana 

pendukung media 

pembesaran 

 



190     

Mengevaluasi hasil 

optimalisasi pengelolaan 

wadah dan media 

 

191   

Merekayasa teknik 

pembesaran krustacea 

(tradisional, semi intensif 

dan intensif) 

Menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

keberhasilan rekayasa 

pembesaran krustasea 

(wadah, media, padat tebar, 

pakan) 

 

192     
Merancang rekayasa teknik 

pembesaran krustasea 
 

193     
Melakukan rekayasa teknik 

pembesaran krustasea 
 

194     

Menganalisis parameter 

keberhasilan rekayasa teknik 

pembesaran krustasea 

 

195     
Mengevaluasi hasil rekayasa 

teknik pembesaran 
 

196   

Merencanakan analisa 

usaha pembesaran 

krustasea 

Menghitung kebutuhan 

investasi pembesaran 

krustasea 

 

197     

Menghitung kebutuhan 

kegiatan operasional 

pembesaran krustasea 

 

198     Menghitung pendapatan  

199     
Menganalisis Kelayakan 

usaha 
 

200   
Mengelola pemanenan 

krustasea 

Menganalisis Prinsip - 

prinsip pemanenan 
 

201     

Menentukan waktu panen 

berdasarkan ukuran krustasea 

yang dipanen dan umur 

krustasea yang dipanen 

 

202     
MenganalisisTeknik 

pemanenan berdasarkan 
 



panen total dan panen 

sortir/sebagian 

203     

MenganalisisTeknik 

penyortiran berdasarkan 

tahap sortasi krustasea dan 

gradding krustasea 

 

204     Mengevaluasi hasil panen  

205   
Mengelola pengendalian 

mutu hasil panen krustasea 

Menguraikan Prinsip - 

prinsip pengendalian mutu 

krustasea 

 

206     

Menjelaskan Persyaratan 

mutu hasil perikanan 

krustasea 

 

207     

Menganalisis Kriteria mutu 

krustasea sebagai bahan 

pangan 

 

208     
Menerapkan Prosedur 

penanganan higienis 
 

209   

Merancang sistem 

pengangkutan/transportasi 

krustasea hidup dan segar 

(tertutup dan terbuka) 

Menguraikan Prinsip - 

prinsip pengangkutan/ 

transportasi krustasea 

 

210     

Membedakan Sistem 

pengangkutan/ transportasi 

krustasea hidup dan segar 

 

211     

Melakukan Teknik 

pengangkutan/transportasi 

krustasea hidup dan segar 

secara tertutup 

 

212     ?  

213     ?  

214     

Melakukan Teknik 

pengangkutan/transportasi 

krustasea hidup dan segar 

secara terbuka 

 



215   
Mengembangkan teknik 

penanganan pasca panen 

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung pengembangan 

teknik penanganan pasca 

panen krustasea 

 

216     

Merancang pengembangan 

teknik penanganan pasca 

panen krustasea (teknik, 

sarana prasarana, skala 

usaha, dsb) 

 

217     

Menentukan sarana 

prasarana yang digunakan 

dalam pengembangan teknik 

penanganan pasca panen 

krustasea 

 

218     

Mengelola pengembangan 

teknik penanganan pasca 

panen krustasea 

 

219     

Mengadaptasikan 

pengembangan teknik 

penanganan pasca panen 

krustasea 

 

220     

Mengevaluasi hasil 

pengembangan teknik 

penanganan pasca panen 

krustasea 

 

221     

Melaporkan hasil 

pengembangan teknik 

penanganan pasca panen 

krustasea 

 

222   
Merancang pemasaran 

produk krustasea 
Melakukan Analisis pasar  

223     

Melakukan Perhitungan 

kebutuhan dan jumlah 

konsumen 

 

224 

Menguasai 

materi, 

struktur, 

konsep dan 

pola pikir 

Merancang pemasaran 

produk krustasea 

Melakukan Evaluasi hasil 

pemasaran 

yang ini 

di edit 



keilmuan 

yang 

mendukung 

mata 

pelajaran 

yang 

diampu. 

Kode : 1.693GM5020 

Mata Ujian : Budidaya Perikanan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 



pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik.  

14     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan 

implikasinya. 

15   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara k 

16     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

17 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

18     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

19     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

20   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. 

21     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 



audience, behaviour, 

condition, dan degree 

22   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

23     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

24   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

25     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

26   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari. 



27     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari. 

28   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

29     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur. 

30 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

31     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

32   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

33     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

34   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 



35     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

36     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari pesertadidik 

37     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

38     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

39     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

40     Menyusun RPP 

41   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

42     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 



44     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

45   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

46     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

47   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

48     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

49 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 



pengembangan yang 

mendidik 

50     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

55     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

56     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran. 

57   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui 

potensinya.  



58     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

59     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

60 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

61     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

62     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 

63   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

64     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

65     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  



67 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

68     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

72     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik 

prosedur penilaian hasil 

belajar  

74     

Menguraikan teknik 

prosedur evaluasi proses dan 

hasil belajar. 



75     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

77   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

78     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

79   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

80     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

81     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

82   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

83     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

84     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

85   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  



86     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

87 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  

88     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

89     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

90   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. 

91     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar. 

92     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

93   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

94     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

95   
Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 



pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran 

96     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

97 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

98     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

99   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

100     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

101     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

102   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

103     Menyusun proposal PTK (3) 

104     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  



105     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Mengembangkan potensi 

budidaya perairan 

berdasarkan sumberdaya 

alam, ekonomi dan sosial  

Menganalisis tujuan budidaya 

perairan 

2     

Menganalisis potensi budidaya 

perairan berdasarkan sumberdaya 

perairan 

3     

Menentukan jenis-jenis komoditas 

dan karakteristik komoditas perairan 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi 

baik untuk tingkat lokal, regional, 

maupun internasional 

4     

Menganalisis peranan budidaya 

perairan secara umum (ekonomi, 

kesehatan, peluang kerja, 

kesejahteraan, pariwisata, dll) baik 

tingkat lokal, regional, maupun 

internasional 

5     
Mengelola potensi budidaya 

perairan 

6     
Menguji kelayakan potensi 

sumberdaya perairan 

7   
Menunjukkan sistem 

fisiologi biota air  

Menemukan morfologi dan anatomi 

biota air 

8     
Menganalisis Sistem pencernaan dan 

metabolisma 

9     
Menganalisis Sistem reproduksi 

biota air 



10     
Menganalisis Sistem pernafasan 

(respirasi) 

11     
Menganalisis Sistem peredaran 

darah (sirkulasi) 

12     Menganalisis Sistem osmoregulasi 

13     Menganalisis Sistem ekskresi 

14     Menganalisis Sistem syaraf 

15     Menganalisis Sistem hormon 

16     
Mengintegrasikan sistem fisiologi 

biota air 

17   

Mengintegrasikan prinsip 

â€“ prinsip ekologi dalam 

budidaya perairan 

Menganalisis prinsip-prinsip 

ekosistem dalam sistem budidaya 

perairan 

18     

Menganalisis hubungan antara aliran 

energi, jaring makanan dan rantai 

makanan dalam sistem budidaya 

perairan 

19     

Menganalisis hubungan antara 

zonasi perairan dengan 

pengembangan budidaya perairan 

20     
Merancang pengembangan budidaya 

berdasarkan prinsip-prinsip ekologi  

21   

Mengembangkan sistem 

dan teknologi budidaya 

perairan 

Menganalisis sistem budidaya 

perairan 

22     
Menganalisis teknologi budidaya 

perairan 

23     

Merancang pengembangan sistem 

dan teknologi budidaya perairan 

yang akan diterapkan 

24     
Mengintegrasikan sistem dan 

teknologi budidaya perairan 

25   
Menentukan macam - 

macam parameter kualitas 

Menganalisis parameter fisika 

perairan 



air dalam budidaya 

perairan 

26     
Menganalisis parameter kimia 

perairan 

27     
Menganalisis parameter biologi 

perairan 

28     

Menganalisis hubungan timbal balik 

antar berbagai macam parameter 

kualitas air 

29     

Menganalisis kondisi optimal 

parameter fisika, kimia dan biologi 

perairan dalam proses budidaya 

30   

Mengelola kegiatan 

pengukuran kualitas air 

(fisika, kimia dan biologi) 

secara analitik  

Merencanakan kegiatan pengukuran 

parameter kualitas air 

31     
Menentukan lokasi pengambilan 

sampel 

32     

Menentukan sarana prasarana 

pengambilan dan pengukuran 

sampel 

33     
Mengelola proses pengambilan 

sampel kualitas air 

34     
Mengelola proses pengukuran 

sampel kualitas air 

35     
Menganalisis hasil pengukuran 

kualitas air 

36   
Mengelola kualitas air 

budidaya perairan 

Menganalisis kondisi kualitas air 

budidaya perairan 

37     

Merancang teknik pengelolaan 

parameter fisika, kimia dan biologi 

utuk mendukung keberhasilan 

budidaya 

38     

Mengembangkan metode perbaikan 

mutu kualitas air (pengapuran, 

pemupukan, filtrasi, sistem 



resirkulasi, double bottom, 

pemakaian probiotik dan lain-lain) 

39     

Mengevaluasi hasil pengelolaan 

kualitas air yang dilakukan 

berdasarkan metode yang 

dikembangkan 

40   

Mengintegrasikan 

hubungan antara 

lingkungan, komoditas 

dan penyakit pada biota 

perairan 

Menganalisis peranan dan fungsi 

lingkungan (biotik dan abiotik) 

dalam budidaya 

41     

Menelaah hubungan antara 

lingkungan, biota air, dan penyakit 

dalam bududaya perairan 

42     

Mengembangkan konsep 

keseimbangan lingkungan, biota air 

dan penyakit dalam budidaya 

perairan 

43   

Menentukan hama dan 

penyakit yang menyerang 

bota air 

Mengkategorikan jenis-jenis hama 

berdasarkan sifat penyerangannya 

dalam kegiatan budidaya perairan 

44     

Mengkategorikan penyakit infeksi 

dan non infeksi berdasarkan 

penyebabnya 

45     
Menganalisis penyebab serangan 

hama dan penyakit 

46     
Menganalisis gejala serangan 

penyakit infeksi dan non infeksi 

47     
Mendeteksi kesehatan biota air 

berdasarkan tingkah lakunya 

48     

Mendiagnosis jenis hama dan 

penyakit yang menyerang biota air 

menggunakan metode pemeriksaan 

sesuai prosedur 

49     

Mendeteksi penyakit dengan 

bantuan alat mekanik/kimia/ 

bioteknologi 



50     
Menentukan intensitas dan frekuensi 

serangan penyakit 

51   

Mengembangkan teknik 

pengendalian hama dan 

penyakit ikan 

Menganalisis hama penyakit yang 

menyerang budidaya komoditas 

budidaya 

52     
Merancang sistem dan teknik 

pengobatan komoditas budidaya 

53     
Merancang sistem dan teknik 

pencegahan komoditas budidaya 

54     
Mengelola sistem pengobatan 

komoditas budidaya 

55     
Mengelola sistem pencegahan 

komoditas budidaya 

56     
Mengembangkan sistem 

pengendalian hama penyakit 

57     
Mengevaluasi hasil pengendalian 

hama penyakit 

58     
Melaporkan hasil pengendalian 

hama penyakit 

59   

Merumuskan kandungan 

nutrisi jenis-jenis pakan 

alami (phytoplankton. 

zooplankton, bentos ) 

Menganalisis jenis-jenis pakan alami 

phytoplankton 

60     
Menganalisis jenis-jenis pakan alami 

zooplankton 

61     
Menganalisis jenis-jenis pakan alami 

benthos 

62     
Menganalisis kandungan nutrisi 

pakan alami 

63     
Merancang teknik dan prosedur 

identifikasi jenis-jenis pakan alami 

64     

Mendemonstrasikan teknik 

identifikasi jenis -jenis pakan alami 

phytoplankton 



65     

Mendemonstrasikan teknik 

identifikasi jenis -jenis pakan alami 

zooplankton 

66     

Mendemonstrasikan teknik 

identifikasi jenis -jenis pakan alami 

benthos 

67     

Mengkategorikan jenis-jenis pakan 

alami yang sesuai diberikan pada 

biota air berdasarkan jenis dan stadia 

68   

Merumuskan siklus hidup 

dan sistem perkembangan-

biakan pakan alami 

(phytoplankton, 

zooplankton, bentos ) 

Menganalisis siklus hidup pakan 

alami phytoplankton 

69     
Menganalisis siklus hidup pakan 

alami zoplankton 

70     
Menganalisis siklus hidup pakan 

alami benthos 

71     
Menganalisis perkembangbiakan 

pakan alami phytoplankton 

72     
Menganalisis perkembangbiakan 

pakan alami zoplankton 

73     
Menganalisis perkembangbiakan 

pakan alami benthos 

74     

Mengintegrasikan siklus hidup dan 

perkembangbiakan pakan alami 

dengan keberhasilan budidaya pakan 

alami 

75   

Mengembangkan metode 

pembibitan pakan alami 

(phytoplankton, 

zooplankton, bentos ) 

Menganalisis berbagai metode 

pembibitan pakan alami (kultur 

murni dan semi massal) 

76     

Merancang metode pembibitan 

pakan alami skala laboratorium 

(kultur murni) 



77     
Merancang metode pembibitan 

pakan alami secara semi massal 

78     

Memilih alat, bahan dan media 

pembibitan pakan alami sesuai 

kebutuhan 

79     

Mengendalikan pertumbuhan bibit 

pakan alami sesuai dengan metode 

yang diterapkan 

80     
Menentukan laju pertumbuhan 

pakan alami 

81     
Menganalisis keberhasilan 

pembibitan pakan alami 

82     
Mengevaluasi hasil pengembangan 

metode pembibitan pakan alami 

83   

Mengelola budidaya 

pakan alami 

(phytoplankton, 

zooplankton, bentos ) 

Merancang wadah budidaya pakan 

alami sesuai jenis yang 

dibudidayakan 

84     
Menyiapkan bahan dan media 

budidaya pakan alami 

85     Memilih bibit pakan alami 

86     
Memprediksi kebutuhan bibit pakan 

alami 

87     
Mengelola proses pemeliharaan 

kultur pakan alami phytoplanton. 

88     
Mengelola proses pemeliharaan 

kultur pakan alami zooplanton 

89     
Mengelola proses pemeliharaan 

kultur pakan alami benthos 

90     

Menentukan laju pertumbuhan 

pakan alami phytoplanton. 

zooplanton, benthos 

91     

Merancang teknik pemanenan pakan 

alami phytoplanton. zooplanton, 

benthos 



92     
Mengevaluasi hasil pengembangan 

budidaya pakan alami 

93   

Mengembangkan 

enrichment pakan alami 

(phytoplankton, 

zooplankton, bentos ) 

Menelaah kebutuhan dan tujuan 

enrichment pakan alami 

94     

Merancang metode enrichment 

pakan alami yang sesuai dengan 

tujuan enrichment 

95     

Menyiapkan bahan-bahan yang 

diperlukan selama proses 

enrichment pakan alami 

96     

Memformulasikan berbagai bahan 

enrichment pakan alami sesuai 

dengan metode dan tujuan 

enrichment 

97     
Mendemostrasikan teknik 

enrichment pakan alami 

98     

Menganalisis keberhasilan metode 

enrichment pakan alami terhadap 

perubahan nutrisi pakan alami  

99     

Mengevaluasi pengaruh enrichment 

pakan alami pada biota air yang 

dibudidayakan 

100   
Merancang kebutuhan 

nutrisi biota air 

Menguraikan pengertian zat-zat 

nutrisi 

101     

Menganalisis macam-macam zat 

nutrisi yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan 

biota air 

102     

Menganalisis sistem fisiologi nutrisi 

komoditas budidaya (sistem 

pencernaan, metabolisme dan 

bioenergetika) 

103     
Menganalisis kebutuhan nutrisi 

komoditas budidaya 



104     
Merancang kebutuhan nutrisi 

berdasarkan stadia 

105   
Mengembangkan jenis-

jenis bahan baku pakan 

Menganalisis jenis-jenis bahan baku 

pakan (bahan nabati, hewani, limbah 

industri, bahan tambahan) 

106     

Menganalisis kandungan nutrisi 

dalam bahan baku pakan (bahan 

nabati, hewani, limbah industri, 

bahan tambahan) 

107     
Merancang pengembangan bahan 

baku pakan sebagai bahan substitusi 

108     
Menganalisis hasil pengembangan 

bahan baku pakan 

109     

Mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi pengembangan bahan baku 

pakan 

110   
Mengembangkan 

pembuatan pakan 

Merencanakan pengembangan 

pembuatan pakan 

111     

Merumuskan perhitungan formulasi 

pakan sesuai dengan kebutuhan 

energi ikan 

112     
Menentukan kebutuhan bahan baku 

pakan 

113     
Menentukan peralatan pembuatan 

pakan 

114     
Memproduksi pakan sesuai 

perhitungan formulasi pakan 

115   

Mengadaptasi pengujian 

mutu (fisika, kimia, 

biologi) pakan buatan 

Menganalisis jenis-jenis pengujian 

pakan 

116     
Merinci prosedur pengujian pakan 

secara fisik 

117     
Merinci prosedur pengujian pakan 

secara kimia 



118     
Merinci prosedur pengujian pakan 

secara biologi 

119     Menguji pakan secara fisik 

120     Menguji pakan secara kimia 

121     Menguji pakan secara biologi 

122     
Menganalisis hasil pengujian pakan 

secara fisik 

123     
Menganalisis hasil pengujian pakan 

secara kimia 

124     
Menganalisis hasil pengujian pakan 

secara biologi 

125     
Mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi hasil pengujian pakan 

126   
Merancang desain dan tata 

letak wadah budidaya ikan 
Memilih lokasi budidaya ikan 

127     
Mendiagnosis faktor teknis, sosial 

dan ekonomi lokasi budidaya ikan 

128     
Membuat desain dan tata letak 

wadah budidaya ikan  

129     

Membeda-bedakan jenis â€“ jenis 

wadah sesuai karakter komoditas 

budidaya ikan 

130     
Merancang perhitungan kebutuhan 

wadah sesuai proses produksi 

131   
Mengelola wadah dan 

media budidaya ikan 

Menguraikan pengertian sanitasi 

wadah budidaya ikan 

132     
Membeda-bedakan teknik sanitasi 

wadah budidaya ikan 

133     
Menguraikan prinsip prinsip media 

budidaya ikan  

134     

Merancang media pembenihan 

sesuai komoditas dan proses 

produksi 



135     
Menguraikan persyaratan optimal 

media budidaya ikan 

136     

Merumuskan penanganan media 

pembenihan sesuai komoditas dan 

proses produksi 

137     
Menguraikan peralatan pendukung 

media budidaya ikan 

138     

Merancang teknik pengelolaan 

media budidaya ikan sesuai 

komoditas dan proses produksi 

139   
Merekayasa teknik 

pengelolaan induk ikan 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penyediaan calon induk berdasarkan 

program breeding (selective 

breeding, outbreeding, inbreeding, 

hibridisasi) 

140     
Menganalisis kebutuhan nutrisi dan 

lingkungan induk ikan 

141     
Menguraikan prinsip prinsip seleksi 

dan aklimatisasi calon induk 

142     
Menguraikan prinsip-prinsip 

rekayasa dalam pengelolaan induk 

143     

Merancang rekayasa percepatan 

kematangan gonad (lingkungan, 

nutrisi dan hormon) 

144     
Merancang penanganan induk hasil 

rekayasa 

145     Memproduksi induk matang gonad 

146     
Mengevaluasi hasil rekayasa 

pengelolaan induk 

147   

Mendemonstrasikan 

pemijahan ikan (alami, 

semi buatan, buatan) 

Membeda-bedakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemijahan ikan 

148     
Menguraikan teknik Pemijahan 

secara alami sesuai prosedur 



149     
Menguraikan teknik pemijahan 

secara semi buatan sesuai prosedur 

150     
Menguraikan teknik Pemijahan 

secara buatan sesuai prosedur 

151     
Mendemonstrasikan Pemijahan 

secara alami 

152     
Mendemonstrasikan Pemijahan 

secara semi buatan 

153     
Mendemonstrasikan Pemijahan 

secara buatan 

154     Menguraikan Susunan hormon 

155     
Menguraikan mekanisme kerja 

hormon 

156     
Menguraikan sifat dan karakter 

sperma dan telur ikan 

157     
Mendemonstrasikan evaluasi 

pemijahan induk 

158     Menentukan Kualitas telur 

159     Menentukan Umur induk 

160     Menentukan masa laten induk 

161   
Mengelola pemeliharaan 

telur dan larva ikan 

Menguraikan Sifat dan karakteristik 

telur ikan 

162     
Mengembangkan Teknik 

penanganan telur ikan  

163     
Merumuskan Tahapan 

perkembangan telur 

164     Menentukan Perhitungan fekunditas 

165     Merumuskan hacthing rate telur 

166     

Mendemonstrasikan penanganan 

larva sesuai sifat dan karakter jenis 

ikan 



167     
Mendemonstrasikan perhitungan 

padat tebar larva 

168     
Mendemonstrasikan pengelolaan 

pakan larva 

169     

Membeda-bedakan macam-macam 

pakan larva berdasarkan jenis, 

ukuran dan nutrisi 

170     
Mendemonstrasikan Teknik 

pemanenan larva 

171   

Mengelola teknik 

pendederan ikan 

(tradisional, semi intensif, 

intensif) 

Menguraikan Prinsip-prinsip 

pendederan benih 

172     

Membuat Desain dan tata letak 

wadah pendederan sesuai kondisi 

lingkungan 

173     
Merancang Teknik penebaran benih 

ikan 

174     
Mengelola media dan lingkungan 

pemeliharaan benih 

175     
Mengelola pakan pada pendederan 

ikan (FCR, FR, FF dan FT) 

176     Merancang Teknik sampling 

177     
Mengelola teknik sortasi dan 

grading 

178     
Menafsirkan Perhitungan 

pertumbuhan 

179     Mengungkur Survival rate 

180     Mengecek Prediksi panen 

181     
Merancang pemanenan benih sesuai 

prosedur 

182   

Mendesain teknik 

pembenihan ikan ramah 

lingkungan 

Menguraikan pengertian Biosecurity 

dalam pembenihan ikan 



183     
Mengembangkan prinsip biosecurity 

dalam pembenihan ikan 

184     
Menguraikan prinsip-prinsip Cara 

Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) 

185     
Mengembangkan CPIB sesuai 

prosedur 

186     
Menguraikan pengertian Silvo 

Fishery pada pembenihan ikan 

187     
Mengembangkan prinsip Silvo 

Fishery pada pembenihan ikan 

188     
Mengembangkan pengolahan limbah 

buangan pembenihan ikan 

189   
Merekayasa teknik 

pemijahan ikan  

Menganalisis faktor â€“ faktor 

internal dan eksternal yang 

berpengaruh dalam rekayasa 

pemijahan 

190     
Merancang rekayasa teknik 

pemijahan ikan 

191     
Melakukan rekayasa teknik 

pemijahan ikan 

192     

Menganalisis parameter 

keberhasilan rekayasa teknik 

pemijahan ikan 

193     
Mengevaluasi hasil rekayasa teknik 

pemijahan ikan 

194   
Merekayasa teknik 

pemeliharaan larva 

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan 

rekayasa pemeliharaan larva (wadah, 

media, padat tebar, pakan) 

195     
Merancang rekayasa teknik 

pemeliharaan larva 

196     
Melakukan rekayasa teknik 

pendederan ikan 



197     

Menganalisis parameter 

keberhasilan rekayasa teknik 

pemeliharaan larva 

198     
Mengevaluasi hasil rekayasa teknik 

pendederan ikan 

199   

Merekayasa teknik 

pendederan ikan 

(tradisional, semi intensif, 

intensif) 

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan 

rekayasa pendederan ikan (wadah, 

media, padat tebar, pakan) 

200     
Merancang rekayasa teknik 

pendederan ikan 

201     
Melakukan rekayasa teknik 

pendederan ikan 

202     

Menganalisis parameter 

keberhasilan rekayasa teknik 

pendederan ikan 

203     
Mengevaluasi hasil rekayasa teknik 

pendederan ikan 

204   

Merekayasa teknik 

pembesaran ikan 

(tradisional, semi intensif, 

intensif) 

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan 

rekayasa pembesaran ikan (wadah, 

media, padat tebar, pakan) 

205     
Merancang rekayasa teknik 

pembesaran ikan 

206     
Melakukan rekayasa teknik 

pembesaran ikan 

207     

Menganalisis parameter 

keberhasilan rekayasa teknik 

pembesaran ikan 

208     
Mengevaluasi hasil rekayasa teknik 

pembesaran ikan 

209   

Mengelola teknik 

pembesaran ikan ramah 

lingkungan 

Menguraikan pengertian Biosecurity 

dalam pembesaran ikan 

210     
Menguraikan prinsip-prinsip Cara 

Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 



211     
Mengembangkan CPIB sesuai 

prosedur 

212     
Menguraikan pengertian Silvo 

Fishery pada pembesaran ikan 

213     
Mengembangkan prinsip Silvo 

Fishery pada pembesaran ikan 

214     
Mengembangkan pengolahan limbah 

buangan pembesaran ikan 

215   
Merencanakan analisa 

usaha budidaya ikan 

Merancang Perhitungan kebutuhan 

investasi 

216     
Merancang Perhitungan kebutuhan 

kegiatan operasional 

217     Merancang Perhitungan pendapatan 

218     Menganalisis Kelayakan usaha 

219   
Mengelola pemanenan 

ikan 

Menguraikan Prinsip - prinsip 

pemanenan 

220     

Menganalisis Penentuan waktu 

panen berdasarkan ukuran ikan yang 

dipanen dan umur ikan yang dipanen 

221     

Menerapkan Teknik pemanenan 

berdasarkan panen total dan panen 

sortir/sebagian 

222     

Menerapkan Teknik penyortiran 

berdasarkan tahap sortasi ikan dan 

gradding ikan 

223     
Melakukan Perhitungan tingkat 

sintasan/kelulushidupan ikan 

224   
Mengelola pengendalian 

mutu hasil panen ikan 

Menguraikan Prinsip - prinsip 

pengendalian mutu  

225     
Menjelaskan Persyaratan mutu hasil 

perikanan 

226     
Menganalisis Kriteria mutu ikan 

sebagai bahan pangan 



227     
Menerapkan Prosedur penanganan 

higienis 

228   

Merancang sistem 

pengangkutan/ transportasi 

benih ikan hidup dan segar 

(tertutup dan terbuka) 

Menguraikan Prinsip - prinsip 

pengangkutan/ transportasi ikan  

229     
Membedakan Sistem pengangkutan/ 

transportasi ikan hidup dan segar 

230     
Menerapkan Sistem pengangkutan/ 

transportasi ikan 

231     

Melakukan Teknik 

pengangkutan/transportasi ikan 

hidup dan segar secara tertutup 

232     

Melakukan Teknik 

pengangkutan/transportasi ikan 

hidup dan segar secara terbuka 

233   
Mengembangkan teknik 

penanganan pasca panen 

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung pengembangan teknik 

penanganan pasca panen ikan 

234     

Merancang pengembangan teknik 

penanganan pasca panen ikan 

(teknik, sarana prasarana, skala 

usaha, dsb) 

235     

Menentukan sarana prasarana yang 

digunakan dalam pengembangan 

teknik penanganan pasca panen ikan 

236     
Mengelola pengembangan teknik 

penanganan pasca panen ikan 

237     
Mengadaptasikan pengembangan 

teknik penanganan pasca panen ikan 

238     
Mengevaluasi hasil pengembangan 

teknik penanganan pasca panen ikan 

239     

20.36.5. Melaporkan hasil 

pengembangan teknik penanganan 

pasca panen ikan 



Kode : 1.696GM5020 

Mata Ujian : Budidaya Rumput Laut (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya  

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang dimampu  

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

5   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

dimampu  

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

6   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

dimampu  

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

7 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 



8     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik 

9     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

10   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

11     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, problim 

based learning, Project based 

learning), metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prin 

12 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan yang 

dimampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

13     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum 

14     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 



15   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang dimampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

16     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

17   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang dimampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

18     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

19   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

20     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 



pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

21   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

22     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari (0) 

23   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan 

(0) 

24     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur (0) 

25 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

26     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 



teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

27   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

28     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

29   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 

30     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

31     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

32     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

33     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

34     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

35     Menyusun RPP 

36   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 



lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

37     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

38     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

39     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

40   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

dimampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

41     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

42   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang dimampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 



ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

43     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

44 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

dimampu 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

45     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

46     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

47     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

48     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

49 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya 



50     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

51     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran. 

52   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui potensinya 

53     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik 

54     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik 

55 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

56     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

57     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 

58   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 



bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam per 

59     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

60     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

61     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran 

62 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

63     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

64     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

65     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 



karakteristik mata pelajaran 

yang dimampu 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

67     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar 

69     

Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

70     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

71     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

72   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

73     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar 

75     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

76     
Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 



belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

77   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

78     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

79     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujua 

80   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belaja 

81     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

82 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik 

83     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

84     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

85   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

86     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar 

87     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 



88   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

89     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku 

90   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 

91     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

92 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

93     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

94   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

95     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 



pelajaran yang belum 

memadai 

96     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

97   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

98     Menyususn proposal PTK 

99     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi 

100     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola piker keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

dimampu 

Mengembangkan potensi 

budidaya perairan 

berdasarkan sumberdaya 

alam, ekonomi dan sosial 

(0) 

Menganalisis potensi budidaya 

perairan berdasarkan sumberdaya 

perairan 

2     

Menentukan jenis-jenis komoditas 

dan karakteristik komoditas 

perairan yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi baik untuk tingkat 

lokal, regional, maupun 

internasional 

3     
menganalisis tujuan budidaya 

perairan 

4     

Menganalisis peranan budidaya 

perairan secara umum (ekonomi, 

kesehatan, peluang kerja, 

kesejahteraan, pariwisata, dll) baik 



tingkat lokal, regional, maupun 

internasional 

5     
Mengelola potensi budidaya 

perairan 

6     
Menguji kelayakan potensi 

sumberdaya perairan (0) 

7   
Menunjukkan sistem 

fisiologi biota air  

Menemukan morfologi dan 

anatomi biota air 

8     
Menganalisis Sistem pencernaan 

dan metabolisma 

9     
Menganalisis Sistem reproduksi 

biota air 

10     
Menganalisis Sistem pernafasan 

(respirasi) 

11     
Menganalisis Sistem peredaran 

darah (sirkulasi) 

12     Menganalisis Sistem osmoregulasi 

13     Menganalisis Sistem ekskresi 

14     Menganalisis Sistem syaraf 

15     Menganalisis Sistem hormon 

16     
Mengintegrasikan sistem fisiologi 

biota air 

17   

Mengintegrasikan prinsip 

â€“ prinsip ekologi dalam 

budidaya perairan 

Menganalisis prinsip-prinsip 

ekosistem dalam sistem budidaya 

perairan 

18     

Menganalisis hubungan antara 

aliran energi, jaring makanan dan 

rantai makanan dalam sistem 

budidaya perairan 

19     

Menganalisis hubungan antara 

zonasi perairan dengan 

pengembangan budidaya perairan 



20     

Merancang pengembangan 

budidaya berdasarkan prinsip-

prinsip ekologi 

21   

Mengembangkan sistem 

dan teknologi budidaya 

perairan 

Menganalisis sistem budidaya 

perairan 

22     
Menganalisis teknologi budidaya 

perairan 

23     

Merancang pengembangan sistem 

dan teknologi budidaya perairan 

yang akan diterapkan 

24     
Mengintegrasikan sistem dan 

teknologi budidaya perairan 

25   

Menentukan macam - 

macam parameter 

kualitas air dalam 

budidaya perairan 

Menganalisis parameter fisika 

perairan 

26     
Menganalisis parameter kimia 

perairan 

27     
Menganalisis parameter biologi 

perairan 

28     

Menganalisis hubungan timbal 

balik antar berbagai macam 

parameter kualitas air 

29     

Menganalisis kondisi optimal 

parameter fisika, kimia dan biologi 

perairan dalam proses budidaya 

30   

Mengelola kegiatan 

pengukuran kualitas air 

(fisika, kimia dan 

biologi) secara analitik  

Merencanakan kegiatan 

pengukuran parameter kualitas air 

31     
Menentukan lokasi pengambilan 

sampel 

32     

Menentukan sarana prasarana 

pengambilan dan pengukuran 

sampel 



33     
Mengelola proses pengambilan 

sampel kualitas air 

34     
Mengelola proses pengukuran 

sampel kualitas air 

35     
Menganalisis hasil pengukuran 

kualitas air 

36   
Mengelola kualitas air 

budidaya perairan 

Menganalisis kondisi kualitas air 

budidaya perairan 

37     

Merancang teknik pengelolaan 

parameter fisika, kimia dan biologi 

utuk mendukung keberhasilan 

budidaya 

38     

Mengembangkan metode 

perbaikan mutu kualitas air 

(pengapuran, pemupukan, filtrasi, 

sistem resirkulasi, double bottom, 

pemakaian probiotik dan lain-lain) 

39     

Mengevaluasi hasil pengelolaan 

kualitas air yang dilakukan 

berdasarkan metode yang 

dikembangkan 

40   

Mengintegrasikan 

hubungan antara 

lingkungan, komoditas 

dan penyakit pada biota 

perairan 

Menganalisis peranan dan fungsi 

lingkungan (biotik dan abiotik) 

dalam budidaya 

41     

Menelaah hubungan antara 

lingkungan, biota air, dan penyakit 

dalam bududaya perairan 

42     

Mengembangkan konsep 

keseimbangan lingkungan, biota 

air dan penyakit dalam budidaya 

perairan 

43   

Menentukan hama dan 

penyakit yang menyerang 

bota air 

Mengkategorikan jenis-jenis hama 

berdasarkan sifat penyerangannya 

dalam kegiatan budidaya perairan 



44     

Mengkategorikan penyakit infeksi 

dan non infeksi berdasarkan 

penyebabnya 

45     
Menganalisis penyebab serangan 

hama dan penyakit 

46     
Menganalisis gejala serangan 

penyakit infeksi dan non infeksi 

47     
Mendeteksi kesehatan biota air 

berdasarkan tingkah lakunya 

48     

Mendiagnosis jenis hama dan 

penyakit yang menyerang biota air 

menggunakan metode pemeriksaan 

sesuai prosedur 

49     

Mendeteksi penyakit dengan 

bantuan alat mekanik/kimia/ 

bioteknologi 

50     
Menentukan intensitas dan 

frekuensi serangan penyakit 

51   

Mengembangkan teknik 

pengendalian hama dan 

penyakit ikan 

Menganalisis hama penyakit yang 

menyerang budidaya komoditas 

budidaya 

52     
Merancang sistem dan teknik 

pengobatan komoditas budidaya 

53     
Merancang sistem dan teknik 

pencegahan komoditas budidaya 

54     
Mengelola sistem pengobatan 

komoditas budidaya 

55     
Mengelola sistem pencegahan 

komoditas budidaya 

56     
Mengembangkan sistem 

pengendalian hama penyakit 

57     
Mengevaluasi hasil pengendalian 

hama penyakit 

58     
Melaporkan hasil pengendalian 

hama penyakit 



59   

Merumuskan kandungan 

nutrisi jenis-jenis pakan 

alami (fitoplankton. 

zooplankton, bentos ) 

Menganalisis jenis-jenis pakan 

alami fitoplankton 

60     
Menganalisis jenis-jenis pakan 

alami benthos 

61     
Menganalisis kandungan nutrisi 

pakan alami 

62     
Merancang teknik dan prosedur 

identifikasi jenis-jenis pakan alami 

63     

Mendemonstrasikan teknik 

identifikasi jenis -jenis pakan 

alami fitoplankton 

64     

Mendemonstrasikan teknik 

identifikasi jenis -jenis pakan 

alami zooplankton 

65     

Mendemonstrasikan teknik 

identifikasi jenis -jenis pakan 

alami benthos 

66     

Mengkategorikan jenis-jenis pakan 

alami yang sesuai diberikan pada 

biota air berdasarkan jenis dan 

stadia 

67   

Mengembangkan metode 

pembibitan pakan alami 

(fitoplankton, 

zooplankton, bentos ) 

Menganalisis berbagai metode 

pembibitan pakan alami (kultur 

murni dan semi massal) 

68     

Merancang metode pembibitan 

pakan alami skala laboratorium 

(kultur murni) 

69     
Merancang metode pembibitan 

pakan alami secara semi massal 

70     

Memilih alat, bahan dan media 

pembibitan pakan alami sesuai 

kebutuhan 



71     

Mengendalikan pertumbuhan bibit 

pakan alami sesuai dengan metode 

yang diterapkan 

72     
Menentukan laju pertumbuhan 

pakan alami 

73     
Menganalisis keberhasilan 

pembibitan pakan alami 

74     
Mengevaluasi hasil pengembangan 

metode pembibitan pakan alami 

75   

Mengelola budidaya 

pakan alami 

(fitoplankton, 

zooplankton, bentos  

Merancang wadah budidaya pakan 

alami sesuai jenis yang 

dibudidayakan 

76     
Menyiapkan bahan dan media 

budidaya pakan alami 

77     Memilih bibit pakan alami 

78     
Memprediksi kebutuhan bibit 

pakan alami 

79     
Mengelola proses pemeliharaan 

kultur pakan alami fitoplankton 

80     
Mengelola proses pemeliharaan 

kultur pakan alami zooplanton 

81     
Mengelola proses pemeliharaan 

kultur pakan alami benthos 

82     

Menentukan laju pertumbuhan 

pakan alami phytooplanktonn. 

zooplankton, benthos 

83     

Merancang teknik pemanenan 

pakan alami fitoplankton. 

zooplanton, benthos 

84     
Mengevaluasi hasil pengembangan 

budidaya pakan alami 

85   

Mengembangkan 

enrichment pakan alami 

(fitoplankton 

Menelaah kebutuhan dan tujuan 

enrichment pakan alami 



86     

Merancang metode enrichment 

pakan alami yang sesuai dengan 

tujuan enrichment 

87     

Menyiapkan bahan-bahan yang 

diperlukan selama proses 

enrichment pakan alami 

88     

Memformulasikan berbagai bahan 

enrichment pakan alami sesuai 

dengan metode dan tujuan 

enrichment 

89     
Mendemostrasikan teknik 

enrichment pakan alami 

90     

Menganalisis keberhasilan metode 

enrichment pakan alami terhadap 

perubahan nutrisi pakan alami  

91     

Mengevaluasi pengaruh 

enrichment pakan alami pada biota 

air yang dibudidayakan 

92   
Merancang kebutuhan 

nutrisi biota air 

Menguraikan pengertian zat-zat 

nutrisi 

93     

Menganalisis macam-macam zat 

nutrisi yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan 

biota air 

94     

Menganalisis sistem fisiologi 

nutrisi komoditas budidaya (sistem 

pencernaan, metabolisme dan 

bioenergetika) 

95     
Menganalisis kebutuhan nutrisi 

komoditas budidaya 

96     
Merancang kebutuhan nutrisi 

berdasarkan stadia 

97   
Mengembangkan jenis-

jenis bahan baku pakan 

Menganalisis jenis-jenis bahan 

baku pakan (bahan nabati, hewani, 

limbah industri, bahan tambahan) 



98     

Menganalisis kandungan nutrisi 

dalam bahan baku pakan (bahan 

nabati, hewani, limbah industri, 

bahan tambahan) 

99     

Merancang pengembangan bahan 

baku pakan sebagai bahan 

substitusi 

100     
Menganalisis hasil pengembangan 

bahan baku pakan 

101     

Mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi pengembangan bahan 

baku pakan 

102   
Mengembangkan 

pembuatan pakan 

Merencanakan pengembangan 

pembuatan pakan 

103     

Merumuskan perhitungan 

formulasi pakan sesuai dengan 

kebutuhan energi ikan 

104     
Menentukan kebutuhan bahan 

baku pakan 

105     
Menentukan peralatan pembuatan 

pakan 

106     
Memproduksi pakan sesuai 

perhitungan formulasi pakan 

107   

Mengadaptasi pengujian 

mutu (fisika, kimia, 

biologi) pakan buatan 

Menganalisis jenis-jenis pengujian 

pakan 

108     
Merinci prosedur pengujian pakan 

secara fisik 

109     
Merinci prosedur pengujian pakan 

secara kimia 

110     
Merinci prosedur pengujian pakan 

secara biologi 

111     Menguji pakan secara fisik 

112     Menguji pakan secara kimia 



113     Menguji pakan secara biologi 

114     
Menganalisis hasil pengujian 

pakan secara fisik 

115     
20.18.9 Menganalisis hasil 

pengujian pakan secara kimia 

116     
hasil pengujian pakan secara 

biologi 

117     
Mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi hasil pengujian pakan 

118   
Mengembangkan potensi 

budidaya rumput laut 

Menganalisis jenis dan 

karakteristik rumput laut 

berdasarkan kandungan pigmen 

119     

Menganalisis jenis dan 

karakteristik rumput laut 

berdasarkan kandungan koloidnya 

120     

Menganalisis jenis dan 

karakteristik rumput laut 

berdasarkan substansi talusnya 

121     

Menganalisis jenis dan 

karakteristik rumput laut 

berdasarkan percabangan talusnya 

122     
Menganalisis peran rumput laut 

pada industri pangan  

123     
Menganalisis peran rumput laut 

pada industri non pangan 

124     
Merumuskan pengembangan 

potensi budidaya rumput laut 

125   

Merancang desain dan 

tata letak penanaman 

rumput laut 

Menganalisis pemilihan lokasi 

penanaman rumput laut 

berdasarkan persyaratan ekologis 

126     

Menganalisis pemilihan lokasi 

penanaman rumput laut 

berdasarkan persyaratan teknis 

untuk penanaman  



127     

Menganalisis pemilihan lokasi 

penanaman rumput laut 

berdasarkan persyaratan sosial 

ekonomis 

128     

Mengintegrasikan berbagai 

persyaratan untuk menentukan 

kelayakan lokasi dan tata letak 

penanaman rumput laut 

129     
Menganalisis metode penanaman 

rumput laut 

130     
Menentukan metode penanaman 

berdasarkan daya dukung lokasi  

131     
Merumuskan desain dan tata letak 

penanaman rumput laut 

132     
Menyajikan rancangan desain dan 

tata letak penanaman rumput laut 

133   
Mengelola penanaman 

rumput laut 

Menganalisis prinsip-prinsip 

penanaman rumput laut  

134     
Merancang penanaman rumput 

laut 

135     
Menyiapkan sarana prasarana 

penanaman rumput laut 

136     
Menyeleksi bibit rumput laut pada 

penanaman secara monokultur 

137     
Menentukan waktu penanaman 

rumput laut 

138     
Mengelola proses penanaman 

rumput laut 

139     

Menganalisis parameter 

keberhasilan penanaman rumput 

laut 

140     
Mengevaluasi pengelolaan 

penanaman rumput laut 

141     
Menyusun laporan penanaman 

rumput laut 



142   
Mengelola pemeliharaan 

rumput laut 

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung pertumbuhan rumput 

laut 

143     
Merancang kegiatan pemeliharaan 

rumput laut 

144     
Mengelola sarana prasarana 

pemeliharaan rumput laut 

145     
Mengendalikan serangan hama dan 

penyakit rumput laut 

146     
Menganalisis laju pertumbuhan 

rumput laut 

147     
Memprediksi hasil panen rumput 

laut 

148     
Memprediksi hasil panen rumput 

laut 

149     
Menyusun laporan pemeliharaan 

rumput laut 

150   
Mengembangkan 

produksi rumput laut 

Mendiagnosa pertumbuhan dan 

hasil panen rumput laut 

151     
Mendiagnosa kendala-kendala 

produksi rumput laut 

152     
Menelaah kesesuaian lokasi, teknis 

budidaya, dan skala usaha 

153     
Merancang sistem pengembangan 

budidaya rumput laut  

154     
Memproduksi rumput laut sesuai 

rancangan pengembangan 

155     

Menganalisis parameter 

keberhasilan pengembangan 

produksi rumput laut 

156     
Mengevaluasi hasil pengembangan 

produksi 

157     
Menyusun laporan pengembangan 

produksi rumput laut 



158   

Merekayasa 

pengembangan budidaya 

rumput laut potensial 

Memprediksi peluang usaha dan 

jenis rumput laut potensial 

159     

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung pengembangan 

budidaya rumput laut potensial 

160     
Merancang sistem budidaya yang 

akan digunakan 

161     
Merancang kebutuhan sarana 

prasarana pendukung 

162     
Mengelola produksi rumput laut 

potensial skala laboratorium 

163     
Meningkatkan produksi rumput 

laut potensial 

164     
Mengevaluasi hasil pengembangan 

budidaya rumput laut potensial 

165     
Menyusun laporan pengembangan 

budidaya rumput laut potensial 

166   

Menentukan siklus hidup 

dan sistem reproduksi 

rumput laut 

Menganalisis siklus hidup rumput 

laut potensial 

167     

Menganalisis sistem 

pengembangbiakan/ reproduksi 

rumput laut secara vegetative 

168     

Menganalisis sistem 

pengembangbiakan/ reproduksi 

rumput laut secara generative 

169     

Mengintegrasikan siklus hidup dan 

perkembangbiakan rumput laut 

dengan keberhasilan pembibitan 

rumput laut 

170   
Merekayasa pembibitan 

rumput laut  

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung rekayasa pembibitan 

rumput laut 



171     

Merancang rekayasa pembibitan 

rumput laut (media, indukan, 

metode, pemeliharaan, dsb) 

172     

Menentukan sarana prasarana yang 

digunakan dalam rekayasa 

pembibitan rumput laut 

173     
Mengelola rekayasa pembibitan 

rumput laut 

174     
Mengadaptasikan bibit rumput laut 

hasil rekayasa  

175     
Mengelola pemeliharaan bibit 

rumput laut hasil rekayasa 

176     

Menganalisis parameter 

keberhasilan rekayasa pembibitan 

rumput laut 

177     
Mengevaluasi hasil rekayasa 

pembibitan rumput laut 

178     
Melaporkan hasil rekayasa 

pembibitan rumput laut 

179   

Mengembangkan 

produksi bibit rumput 

laut 

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung pengembangan 

produksi bibit rumput laut 

180     

Menentukan sarana prasarana 

pengembangan produksi bibit 

rumput laut 

181     

Menentukan metode pemeliharaan 

untuk pengembangan produksi 

bibit rumput laut (metode dasar, 

lepas dasar, apung) 

182     Mengadaptasikan bibit rumput laut 

183     
Mengelola pemeliharaan bibit 

rumput laut 

184     

Menganalisis parameter 

keberhasilan pengembangan 

produksi bibit rumput laut 



185     
Mengevaluasi hasil pengembangan 

produksi bibit rumput laut 

186     
Melaporkan hasil pengembangan 

bibit rumput laut 

187   

Menganalisa kelayakan 

usaha budidaya rumput 

laut 

Menganalisis tahapan-tahapan 

perencanaan usaha budidaya 

rumput laut 

188     
Menganalisis aspek teknis 

produksi budidaya rumput laut 

189     
Menganalisis aspek pemasaran 

budidaya rumput laut 

190     

Menganalisis aspek keuangan, 

biaya produksi, pendapatan usaha, 

dan sistem keuangan 

191     

Mengintegrasikan berbagai aspek 

dalam menilai kelayakan usaha 

budidaya rumput laut 

192     
Mengevaluasi hasil analisa 

kelayakan usaha 

193     

Menyusun laporan hasil analisa 

kelayakan usaha budidaya rumput 

laut 

194   
Mengembangkan 

pemanen rumput laut 

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung pengembangan 

pemanenan rumput laut (waktu 

panen, metode pemanenan, teknik 

panen, teknik pengangkutan) 

195     

Merancang pengembangan 

pemanenan rumput laut (teknik, 

sarana prasarana, skala usaha, dsb) 

196     

Menentukan sarana prasarana yang 

digunakan dalam pengembangan 

pemanenan rumput laut 

197     
Mengelola pengembangan 

pemanenan rumput laut 



198     
Mengevaluasi hasil pengembangan 

pemanenan rumput laut 

199     
Melaporkan hasil pengembangan 

pemanenan rumput laut 

200   

Mengembangkan 

penanganan pasca panen 

rumput laut 

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung pengembangan teknik 

penanganan pasca panen rumput 

laut (fisiologi lepas panen, prinsip 

pengendalian mutu, teknik 

penanganan) 

201     

Merancang pengembangan 

penanganan pasca panen rumput 

laut (teknik, sarana prasarana, 

skala usaha, dsb) 

202     

Menentukan sarana prasarana yang 

digunakan dalam pengembangan 

penanganan pasca panen rumput 

laut 

203     

Mengelola pengembangan 

penanganan pasca panen rumput 

laut 

204     

Mengevaluasi hasil pengembangan 

penanganan pasca panen rumput 

laut 

205     

Melaporkan hasil pengembangan 

penanganan pasca panen rumput 

laut 

206   
Mengembangkan teknik 

pengemasan rumput laut 

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung pengembangan teknik 

pengemasan rumput laut 

207     

Merancang pengembangan teknik 

pengemasan rumput laut (teknik, 

sarana prasarana, skala usaha, dsb) 

208     

Menentukan sarana prasarana yang 

digunakan dalam pengembangan 

pengemasan rumput laut 



209     
Mengelola pengembangan 

pengemasan rumput laut 

210     
Mengadaptasikan pengembangan 

pengemasan rumput laut 

211     
Mengevaluasi hasil pengembangan 

pengemasan rumput laut 

212     
Melaporkan hasil pengembangan 

pengemasan  

213   

Mengembangkan 

penyimpanan hasil panen 

dan penanganan pasca 

panen rumput laut 

Menganalisis faktor-faktor 

pendukung pengembangan teknik 

penyimpanan hasil panen dan 

penanganan pasca panen rumput 

laut 

214     

Merancang pengembangan 

penyimpanan hasil panen dan 

penanganan pasca panen rumput 

laut (teknik, sarana prasarana, 

skala usaha, dsb) 

215     

Menentukan sarana prasarana yang 

digunakan dalam pengembangan 

penyimpanan hasil panen dan (0) 

216     

Mengelola pengembangan 

penyimpanan hasil panen dan 

penanganan pasca panen rumput 

laut 

217     

Mengevaluasi hasil pengembangan 

penyimpanan hasil panen dan 

penanganan pasca panen rumput 

laut (0) 

218     

Melaporkan hasil pengembangan 

penyimpanan hasil panen dan 

penanganan pasca panen rumput 

laut 

219   
Memasarkan produk 

rumput laut 

Menganalisis kebutuhan pasar 

rumput laut 

220     
Merencanakan pemasaran rumput 

laut (0) 



221     Menentukan segmen pasar (3) 

222     
Menentukan kebutuhan pemasaran 

rumput laut (0) 

223     
Memprediksi laba rugi pemasaran 

rumput laut (3) 

224     
Memasarkan produk rumput laut 

(0) 

225     
Mengevaluasi pemasaran produk 

rumput laut 

226     
Menyusun laporan pemarasan 

produk rumput laut 

Kode : 1.464GM8020 

Mata Ujian : Desain dan Produksi Kriya Kayu (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 
Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 



dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran  

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

14     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

15   
Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 



belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  



22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 



28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, konsep, 

dan pola pikir keilmuan (mencakup 

materi yang bersifat konsepsi, 

apresiasi, dan kreasi/rekreasi) yang 

mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya (seni rupa, 

musik, tari, teater) dan keterampilan.  

Memahami 

pengetahuan bahan 

Menggali bahan alam 

untuk pembuatan 

produk kriya 

2     

Menggali bahan 

buatan untuk 

pembuatan produk 

kriya 

3   
Memahami bahan 

pewarna 

Menggali jenis bahan 

pewarna alam untuk 

pembuatan produk 

kriya 

4     

Menggali jenis bahan 

pewarna buatan untuk 

pembuatan produk 

kriya 

5     

Menerapkan bahan 

pewarna alam dan 

buatan untuk 

pembuatan produk 

kriya 



6   
Memahami Dasar 

Desain  

Memilih unsur-unsur 

rupa dasar 

7     

menentukan teknik 

pengolahan rupa 

dasar 

8     

Menerapkan teknik 

pengolahan rupa 

dasar nirmana datar 

dan nirmana ruang 

9   

Memahami prinsip dan 

prosedur dalam 

membuat desain 

produk 

Menentukan prinsip 

pembuatan desain 

produk 

10     

Menentukan prosedur 

pembuatan desain 

produk 

11   

Menguraikan 

pengolahan kayu agar 

menjadi bahan yang 

memenuhi persyaratan 

sebagai bahan keriya 

kayu 

Menganalisis sifat 

dan karakterisitik 

kayu 

12     

Menguraikan 

prosedur pengeringan 

kayu  

13     
Menguraikan 

pengawetan kayu 

14   

Menguraikan 

penggunaan alat kerja 

bangku untuk 

membuat produk kriya 

kayu konstruksi 

sederhana 

Memerinci jenis, sifat 

dan fungsi alat kerja 

bangku 

15     

Menentukan alat 

perawatan dan 

perbaikan kerja 

bangku 



16     

Menentukan alat 

kerja bangku untu 

membuat produk 

kriya kayu 

17     

Menguraikan 

konstruksi 

sambungan sederhana 

dalam kriya kayu 

18   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

produk dengan alat 

kerja bangku kontruksi 

lanjut 

Menganalisis jenis-

jenis konstruksi lanjut 

pada kriya kayu 

19     

Menentukan proses 

pembuatan produk 

konstruksi lanjut 

20   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

produk dengan alat 

kerja mesin portable 

Merinci jenis, sifat 

dan fungsi alat 

pembuatan produk 

kriya kayu dengan 

teknik kerja mesin 

21     

Menguraikan 

perawatan dan 

perbaikan mesin kayu 

22     

Menguraikan 

prosedur kerja mesin-

mesin kayu portable 

untuk mengerjakan 

komponen kriya kayu 

23   

Memahami prosedur 

pembuatan produk 

kriya kayu dengan 

menggunakan mesin 

stationer 

Menganalisis alat-alat 

pembuatan produk 

kriya kayu dengan 

mesin stationer 

24     

Menentukan proses 

pembuatan produk 

kriya kayu dengan 

mesin stationer 



25     

Menentukan proses 

perawatan dan 

perbaikan mesin 

stationer 

26   

Memahami prinsip dan 

prosedur menggambar 

perspektif 

Menentukan prinsip 

menggambar 

perspektif  

27     

Menentukan prosedur 

menggambar 

perspektif 

28   

Memahami prinsip dan 

prosedur menggambar 

proyeksi 

Menentukan prinsip 

menggambar 

proyeksi 

29     

Menentukan prosedur 

menggambar 

proyeksi 

30   
Memahami prinsip dan 

prosedur gambar kerja 

Menentukan prinsip 

pembuatan gambar 

kerja 

31     

Menentukan prosedur 

pembuatan gambar 

kerja 

32   

Memahami prinsip dan 

prosedur menggambar 

dengan komputer 

(Gambar digital) 

Menentukan prinsip 

menggambar dengan 

komputer 

33     

Menentukan prosedur 

menggambar dengan 

komputer 

34   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

produk dengan sekrol 

manual 

Merinci jenis , sifat 

dan fungsi alat sekrol 

manual 

35     

Menentukan alat-alat 

dalam pembuatan 

produk dengan teknik 

sekrol manual 



36     

Menentukan proses 

pembuatan produk 

dengan teknik sekrol 

manual 

37   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

produk dengan teknik 

sekrol masinal 

Merinci jenis, dan 

fungsi alat pembuatan 

produk dengan teknik 

sekrol masinal 

38     

Mengurutkan proses 

pembuatan produk 

dengan teknik sekrol 

masinal 

39   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

produk kriya kayu 

dengan teknik sekrol 

tiga dimens 

Merinci jenis, sifat 

dan fungsi alat 

pembuatan produk 

teknik sekrol tiga 

dimensi 

40     

Menganalisis proses 

pembuiatan produk 

dengan teknik sekrol 

tiga dimensi 

41   
Memahami dasar 

kekriyaan 

Merinci elemen seni 

rupa 

42   

Memahami prosedur 

teknilk dan prosedur 

pembuatan produk 

teknik bubut satu 

senter  

Merinci jenis, dan 

fungsi alat teknik 

bubut satu senter 

43     

Menganalisis jenis 

bahan dan teknik 

bubut satu senter 

44     

Menjelaskan 

prosedur teknik bubut 

satu senter 

45   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

produk kriya kayu 

dengan teknik bubut 

berkonstruksi 

Merinci jenis, sifat 

dan fungsi alat 

pembuatan produk 

teknik bubut 

berkonstruksi 



46     

Menganalisis jenis 

dan sifat bahan dalam 

pembuatan produk 

kriya kayu teknik 

bubut berkonstruksi 

47     

Menentukan proses 

pembuatan produk 

kriya kayu teknik 

bubut berkonstruksi 

48   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

produk ukiran 

geometris 

Menganalisis jenis, 

sifat dan fungsi alat 

dan bahan dalam 

teknik ukir geometris 

49     

Menentukan proses 

ukir bentuk 

geometris. 

50   

Memahami prinsip dan 

prosedur teknik ukir 

cekung cembung 

Merinci jenis, dan 

fungsi alat teknik ukir 

cekung cembung 

51     

Menganalisis jenis, 

sifat dan fungsi alat 

dan bahan teknik ukir 

cekung cembung 

52     

Menentukan proses 

pembuatan benda 

ukiran dengan teknik 

cekung cembung 

53   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

produk kriya kayu 

motif ukir geometris 

Merinci jenis, dan 

fungsi alat pembuatan 

motif ukir geometris 

54     

Menganalisis motif 

ukir kayu bentuk 

geometris  

55     

Menguraikan proses 

pembuatan produk 

motif ukir geometris 



56   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

produk kriya kayu 

dengan teknik ukir 

motif cekung cembung 

Merinci jenis, sifat 

dan fungsi alat 

pembuatan produk 

teknik ukir motif 

cekung cembung 

57     

Menganalisis jenis 

dan karakteristik 

motif ukir cekung 

cembung 

58     
Menentukan proses 

finishing ukiran kayu 

59   

Memahami prinsip dan 

prosedur finishing 

produk dengan cat 

teknik oles 

Merinci jenis, sifat 

dan fungsi alat 

finishing cat dengan 

teknik kuas 

60     

Menganalisis jenis 

dan sifat bahan cat 

aplikasi dengan kuas 

61     

Menentukan proses 

pengecatan dengan 

teknik oles 

62   

Memahami prinsip dan 

prosedur finishing 

teknik oles dengan 

bahan politur 

Merinci jenis , sifat 

dan karaktristik alat 

finishing politur 

63     

Menganalisis jenis 

dan sifat bahan 

finishing politur 

64     
Menentukan prosedur 

finishing politur 

65   

Memahami prinsip dan 

prosedur finishing 

melamin kriya kayu 

dengan teknik semprot 

Merinci jenis, sifat 

dan fungsi alat 

finishing 

melamin/NC 

66     

Menganalisis jenis 

dan sifat bahan 

finishing 

melamin/NC 



67     

Menguraikan proses 

finishing melamin 

dengan teknik 

semprot 

68   

Memahami prinsip dan 

prosedur finishing 

duko teknik semprot 

Merinci jenis, sifat 

dan fungsi alat 

finishing duko teknik 

semprot 

69     

Menganalisis jenis 

dan karakteristik 

bahan finishing duko 

teknik semprot 

70     

Menentukan proses 

finishing duko teknik 

semprot 

Kode : 1.462GM8020 

Mata Ujian : Desain dan Produksi Kriya Keramik (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar  



5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran  

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan  

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur  

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran  

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran. 

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran  

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 



15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  



peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 



masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang bersifat 

konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran seni 

budaya (seni rupa, musik, tari, 

teater) dan keterampilan.  

Memahami Dasar 

Desain  

Memilih unsur-unsur 

rupa dasar 

2     
menentukan teknik 

pengolahan rupa dasar 

3   
Memahami 

pengetahuan bahan  

Menggali bahan alam 

untuk pembuatan produk 

kriya 

4     

Menggali bahan buatan 

untuk pembuatan produk 

kriya 

5   
Memahami bahan 

pewarna 

Menggali jenis bahan 

pewarna alam untuk 

pembuatan produk kriya 



6     

Menggali jenis bahan 

pewarna buatan untuk 

pembuatan produk kriya 

7   
Memahami dasar 

kekriyaan 

Merinci elemen seni 

rupa 

8     
Menganalisis elemen 

seni rupa 

9   

Memahami prinsip 

pengorganisasian 

elemen seni rupa 

Menentukan prinsip 

pengorganisasian 

elemen seni rupa 

10     
Mengurutkan prosedur 

menggambar bentuk 

11   
Memahami berbagai 

jenis pola hias ornamen 

Menganalisis berbagai 

jenis pola hias ornamen 

12     
Menentukan teknik 

penyusunan ornamen 

13     
Menentukan ciri-ciiri 

ornamen primitif 

14     
Menganalisis teknik 

pembuatan ornamen 

15   

Memahami prinsip dan 

prosedur menggambar 

proyeksi 

Menentukan prinsip 

menggambar proyeksi 

16   
Memahami prinsip dan 

prosedur gambar kerja 

Menentukan prinsip 

pembuatan gambar kerja 

17     
Menentukan prosedur 

pembuatan gambar kerja 

18     

Menunjukkan cara 

penulisan angka untuk 

menyatakan ukuran 

panjang, tinggi, atau 

lebar dalam gambar 

kerja.  

19     

Menunjukkan cara 

penggunaan jenis garis 

dalam gambar teknik 



20   

Memahami prinsip dan 

prosedur menggambar 

dengan komputer 

(Gambar digital) 

Menentukan prinsip 

menggambar dengan 

komputer 

21     

Menentukan prosedur 

menggambar dengan 

komputer 

22   

Memahami prinsip dan 

prosedur dalam 

membuat desain produk 

Menentukan prinsip 

pembuatan desain 

produk 

23     

Menentukan prosedur 

pembuatan desain 

produk 

24     
Membedakan jenis dan 

sifat tanah liat 

25     

Memecahkan problem 

badan tanah liat keramik 

dan memperbaikinya 

26     

Membuat formula badan 

benda keramik dengan 

sistem triaxial blend 

27     

Menghitung ukuran 

benda keramik dengan 

tepat sesuai susut bakar 

tanah liat  

28     

Menentukan rumus 

besarnya pesentase 

penyusutan tanah liat 

29     
Menguji jenis dan sifat 

tanah liat 

30   

Memahami teknik 

pembentukan keramik 

dengan tangan langsung 

Merinci jenis , sifat dan 

fungsi alat pembentukan 

keramik dengan tangan 

langsung 

31     
Menentukan jenis dan 

sifat bahan dalam 



pembentukan keramik 

dengan tangan langsung 

32     
Menentukan proses 

pembentukan keramik  

33     

Menentukan jenis dan 

sifat bahan dekorasi 

keramik dalam proses 

pembentukan 

34     

Menentukan proses 

dekorasi keramik dalam 

proses pembentukan 

35     

Menentukan jenis dan 

sifat bahan dekorasi 

keramik clay body 

plastis 

36     

Menentukan proses 

dekorasi keramik clay 

body plastis 

37     

Menentukan jenis 

tungku pembakaran 

benda keramik  

38     
Menentukan kompor 

pembakar  

39     

Menentukan proses 

pembakaran keramik 

biskuit  

40     

Menganalisis jenis dan 

sifat bahan dalam 

pembentukan keramik 

teknik putar 

41     

Menentukan proses 

pembentukan keramik 

teknik pilin putar 

42   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

dekorasi keramik 

leather hard 

Merinci jenis, dan fungsi 

alat dekorasi keramik 

leather hard 



43     

Menganalisis jenis dan 

fungsi bahan dekorasi 

keramik leather hard 

44   

Memahami prinsip dan 

prosedur penyiapan 

glasir 

Merinci jenis, dan fungsi 

alat penyiapan glasir 

45     

Menganalisis jenis, sifat, 

dan fungsi bahan dalam 

penyiapan glasir 

46     

Menentukan jenis bahan 

glasir untuk membuat 

formula glasir  

47     

Menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi glasir 

48     
Menentukan formula 

dan hitung glasir 

49     
Menentukan prosedur 

penyiapan glasir 

50   

Memahami prosedur 

teknik pengglasiran 

benda keramik  

Merinci jenis, dan fungsi 

alat pengglasiran benda 

keramik  

51     

Menjelaskan prosedur 

teknik pengglasiran 

benda keramik 

52   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembakaran 

glasir  

Merinci jenis, dan fungsi 

alat pembakaran glasir 

dengan tungku gas 

53     

Menganalisis jenis, dan 

fungsi bahan 

pembakaran glasir  

54   

Memahami prinsip dan 

prosedur jenis-jenis 

pembakaran  

Merinci jenis, dan fungsi 

alat pembakaran single 

firing dengan tungku gas 

55     
Mengurutkan proses 

pembakaran single firing 



56   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

model keramik untuk 

cetak satu sisi dan lebih 

dari satu sisi 

Merinci jenis , dan 

fungsi alat pembuatan 

model keramik untuk 

cetak satu sisi dan lebih 

dari satu sisi 

57     

Menganalisis jenis dan 

fungsi bahan dalam 

pembuatan model 

keramik untuk cetak satu 

sisi dan lebih dari satu 

sisi 

58     

Menentukan proses 

pembuatan model 

keramik untuk cetak satu 

sisi atau lebih dari satu 

sisi 

59   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

cetakan satu sisi dan 

lebih dari satu sisi 

Merinci jenis, dan fungsi 

alat pembuatan cetakan  

60     

Menganalisis jenis dan 

fungsi bahan dalam 

pembuatan cetakan  

61     

Menentukan cetakan 

benda keramik dengan 

cetakan satu sisi atau 

lebih 

62   

Memahami prosedur 

dekorasi glasir benda 

keramik 

Merinci jenis, dan fungsi 

alat dekorasi glasir 

benda keramik  

63     

Menganalisis jenis 

bahan dan teknik 

dekorasi glasir benda 

keramik 

64     

Membedakan 

pembuatan pola dan 

model jigger dan jolley  



65   

Memahami prinsip dan 

prosedur pembuatan 

cetakan jigger dan 

jolley 

Merinci jenis, dan fungsi 

alat pembuatan cetakan 

jigger dan jolley 

66   

Memahami prosedur 

pencetakan benda 

keramik dengan jigger 

dan jolley 

Merinci jenis, sifat dan 

fungsi alat pencetakan 

benda keramik dengan 

jigger dan jolley 

67     

Menganalisis jenis dan 

fungsi bahan dalam 

pencetakan dengan cetak 

tuang 

68     

Menentukan proses 

pencetakan dengan cetak 

tuang 

Kode : 1.461GM8020 

Mata Ujian : Desain dan Produksi Kriya Kulit (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar yang diampu peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun keterampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 



5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran  

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 



15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik  

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per(0) 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal lajaran melalui 

berbagai variasi kegiatan 

warming-up (pemanasan) 

dengan pendekatan 

komunikatif  



22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

belajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 



28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentuan tentang proses 

menggambar teknik 

Menerapkan teknik tentang 

teknik menggambar perspektif 

2   

Menentukan tentang 

proses menggambar alam 

benda, flora, fauna, dan 

manusia 

Mengidentifikasikan jenis 

gambar alam benda, 

menggambar flora dan fauna 

rancangan pembelajaran  

3   

Menentukan proses 

perancangan teknik 

ornamen 

Mengindentifikasi berbagai 

jenis teknik ornamen 

4     
Menjelaskan tentang motif 

ornamen Stilasi (digayakan) 

5   
Menjelaskan jenis, dan 

spesifikasi kulit hewan 

Menjelaskan jenis dan 

spesifikasi dari kulit hewan 

6     

Menjelaskan Kegunaan alat 

dalam pembuatan produk kulit 

tatah sungging dua (2) dimensi 

7   

Menerapkan prosedur 

pembuatan produk kulit 

tatah sungging dua (2) 

dimensi 

Mengidentifikasi prosedur 

pembuatan produk tatah 

sungging 2 dimensi 



8     

Menerapkan prosedur 

pembuatan produk tatah 

sungging 2 dimensi 

9   

Menyimpulkan 

proses/teknik pembuatan 

produk kulit tatah 

sungging dua (2) dimensi 

Menjelaskan prosedur/teknik 

pembuatan produk tatah 

sungging 2 dimensi 

10     

Menyimpulkan prosedur/teknik 

pembuatan produk tatah 

sungging 2 dimensi 

11   

Menentukan konsep 

desain produk kulit tatah 

sungging tiga (3) dimensi 

Menjelaskan konsep desain 

produk tatah sungging 3 

dimensi 

12     
Menentukan prosedur produk 

tatah sungging 3 dimensi 

13   

Menentukan alat dan 

bahan dalam pembuatan 

produk kulit tatah 

sungging tiga (3) dimensi 

Mengidentifikasi alat dan bahan 

dalam pembuatan produk kulit 

tatah sungging tiga(3) dimensi 

14     

Menjelaskan alat dan bahan 

dalam pembuatan produk kulit 

tatah sungging tiga(3) dimensi 

15     

Mengklasifikasikan kegunaan 

alat dan bahan dalam 

pembuatan produk kulit tatah 

sungging tiga (3) dimensi 

16     

Menentukan jenis alat dan 

bahan dalam pembuatan produk 

kulit tatah sungging tiga (3) 

dimensi 

17   

Menerapkan prosedur 

pembuatan produk produk 

kulit tatah sungging tiga 

(3) dimensi 

Mengidentifikasi prosedur 

pembuatan produk tatah 

sungging 3 dimensi 

18     

Mengurutkan prosedur 

pembuatan produk tatah 

sungging 3 dimensi 



19     

Menerapkan prosedur/teknik 

pembuatan produk tatah 

sugging 3 dimensi dari kulit 

pola, memahat, mewarna, 

merakit dan finishing 

20 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Menyimpulkan 

proses/teknik pembuatan 

produk kulit tatah 

sungging tiga (3) dimensi 

Menentukan prosedur/teknik 

pembuatan produk tatah 

sungging 3 dimensi 

21     

Menyimpulkan prosedur/teknik 

pembuatan produk tatah 

sungging 3 dimensi 

22   

Menganalisis unsur 

desain produk assesoris 

kulit 

Mengidentifikasi unsur desain 

produk assesoris kulit 

23   
Menentukan jenis desain 

produk assesoris 

Mengklasifikasikan jenis desain 

produk assesoris kulit 

24   

Menentukan jenis alat dan 

bahan dalam pembuatan 

produk assesoris 

Menentukan jenis desain produk 

assesoris kulit 

25     

Mengidentifikasi alat dan bahan 

dalam pembuatan produk 

assesoris 

26     

Menjelaskan kegunaan alat dan 

bahan dalam pembuatan produk 

assesoris 

27     

Menentukan jenis alat dan 

bahan dalam pembuatan produk 

assesoris 

28   

Menentukan prosedur 

pembuatan produk 

assesoris 

Mengidentifikasikan prosedur 

pembuatan produk assesoris 

29     
Menjelaskan prosedur alat 

pembuatan produk assesoris 

30     
Menentukan prosedur 

pembuatan produk assesoris 



31   

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan produk 

assesoris 

Mengidentifikasikan macam-

macam teknik pembuatan 

produk assesoris 

32     

Menjelaskan macam-macam 

teknik pembuatan produk 

assesoris 

33     
Menyimpulkan prosedur/ teknik 

pembuatan produk assesoris 

34   

Menganalisis unsur 

desain produk kulit 

tersamak produk Tas. 

Menjelaskan unsur desain tas 

pria sebagai produk tas 

35     
Mengklasifikasikan unsur 

desain tas sebagai produk tas 

36     

Menentukan prosedur/teknik 

pembuatan produk tas dari kulit 

pola, potong, seset jahit, rakit 

dan finishing 

37   

Menyimpulkan 

proses/teknik pembuatan 

produk produk kulit 

tersamak produk Tas 

Mengklasifikasikan 

prosedur/teknik pembuatan 

produk tas dari kulit 

38     

Menyimpulkan prosedur/teknik 

pembuatan produk tas dari kulit 

pola, potong, sest jahit, rakit 

dan finishing 

39     

Menentukan jenis alat dalam 

pembuatan pelapisan produk 

kulit 

40   

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran Pembuatan 

Busana Kulit 

Menganalisis unsur desain 

rompi pria dan wanita sebagai 

produk busana. 

41     

Mengidentifikasi unsur desain 

rompi wanita sebagai produk 

busana. 



42     
Menjelaskan unsur desain rompi 

pria sebagai produk busana  

43   

Menentukan konsep 

desain rompi pria dan 

wanita sebagai produk 

busana kulit. 

Menjelaskan konsep desain 

rompi pria sebagai produk 

busana kulit. 

44   

Menentukan alat dan 

bahan dalam pembuatan 

rompi pria dan wanita 

sebagai produk busana 

kulit 

Mengidentifikasi alat dalam 

pembuatan rompi pria dan 

wanita sebagai produk busana 

kulit 

45     

Menjelaskan kegunaan alat 

dalam pembuatan rompi pria 

dan wanita sebagai produk 

busana kulit 

46     

Menentukan jenis alat dalam 

pembuatan rompi pria dan 

wanita sebagai produk busana 

kulit 

47   

Menentukan prosedur 

pembuatan rompi pria dan 

wanita sebagai produk 

busana kulit 

Mengidentifikasikan prosedur 

pembuatan rompi pria sebagai 

produk busana kulit 

48   

Menyimpulkan 

proses/teknik pembuatan 

rompi pria dan wanita 

sebagai produk busana 

kulit 

Menjelaskan proses/teknik 

pembuatan rompi pria sebagai 

produk busana kulit.  

49     

Menjelaskan proses/teknik 

pembuatan rompi wanita 

sebagai produk busana kulit. 

50     

Menyimpulkan proses/teknik 

pembuatan rompi pria sebagai 

produk busana kulit 

51 
Menguasai materi, 

struktur 

Menganalisis unsur 

desain sandal wanita 

sebagai produk alas kaki 

Mengidentifikasi unsur desain 

sandal wanita sebagai produk 

alas kaki 



52   

Menentukan alat dan 

bahan dalam pembuatan 

sandal pria dan wanita 

sebagai produk alas kaki 

Mengidentifikasi alat dan bahan 

dalam pembuatan sandal pria 

53     
Menjelaskan kegunaan alat 

dalam pembuatan sandal pria 

54     
Menjelaskan kegunaan bahan 

dalam pembuatan sandal pria 

55     
Menentukan jenis alat dalam 

pembuatan sandal Wanita 

56     
Menentukan jenis bahan dalam 

pembuatan sandal wanita 

57   

Menentukan prosedur 

pembuatan produk sandal 

pria dan wanita sebagai 

produk alas kaki 

Mengidentifikasikan prosedur 

pembuatan sandal pria sebagai 

produk alas kaki 

58     

Mengidentifikasikan prosedur 

sandal wanita sebagai produk 

alas kaki 

59     

Menentukan prosedur 

pembuatan sandal pria sebagai 

produk alas kaki 

60     

Menentukan prosedur 

pembuatan sandal wanita 

sebagai produk alas kaki 

61   

Menyimpulkan 

proses/teknik pembuatan 

sandal pria dan wanita 

sebagai produk alas kaki 

Menjelaskan proses pembuatan 

pembuatan sandal pria sebagai 

produk alas kaki 

62     

Menjelaskan proses pembuatan 

sandal wanita sebagai produk 

alas kaki 

63     

Mengklasifikasikan proses 

pembuatan pembuatan sandal 

pria sebagai produk alas kaki 



64     

Mengklasifikasikan proses 

pembuatan pembuatan sandal 

wanita sebagai produk alas kaki 

65   

Menyimpulkan proses/ 

teknik pembuatan sepatu 

pria dan wanita sebagai 

produk alas kaki 

Menjelaskan proses/teknik 

pembuatan pembuatan sepatu 

sebagai produk alas kaki  

66     

Mengklasifikasikan 

proses/teknik pembuatan 

pembuatan sepatu sebagai 

produk alas kaki 

67     

Menyimpulkan proses/teknik 

pembuatan pembuatan sepatu 

pria sebagai produk alas kaki 

68     

Menyimpulkan proses/ teknik 

pembuatan pembuatan sepatu 

wanita sebagai produk alas kaki 

69   

Menentukan alat dan 

bahan dalam pembuatan 

sepatu pria dan wanita 

sebagai produk alas kaki 

Mengidentifikasi alat dalam 

pembuatan sepatu pria dan 

wanita 

70     
Mengidentifikasi bahan dalam 

pembuatan sepatu pria 

Kode : 1.463GM8020 

Mata Ujian : Desain dan Produksi Kriya Logam (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     
Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 



yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   
Mengidentifikasi kesulitan 

belajar  

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar  

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengikuti kesulitan 

belajar  

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur  

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran  

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 



13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 



21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 



sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. 
LEVEL 

1 
LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 
Desain 

Dasar Kriya 

Memahami Unsur-Unsur Desain 

dasar 

Menjelaskan pengertian tentang 

dasar desain (3) 

2     Menentukan unsur desain dasar  

3     
Mengeksplorasi unsur-unsur 

desain dasar 

4   
Menerapkan prinsip-prinsip 

penyusunan 

Mengklasifikasi prinsip 

penyusunan unsur seni rupa 

5     
Menentukan prinsip penyusunan 

dalam membuat nirmana 

6   
Menerapkan Unsur Bentuk Tiga 

Dimensi 

Mengeksplorasi bentuk tiga 

dimensi 



7 Gambar Menerapkan Gambar Fauna 
Membuat sketsa dari jenis-jenis 

fauna 

8   Menerapkan Gambar Manusia 
Menggambar anatomi manusia 

dengan pensil dan cat air 

9   
Menerapkan Gambar 

Lingkungan/Suasana 

Membuat sketsa gambar suasana 

dengan pensil 

10     Memahami pengertian desain 

11     Menganalisis prinsip desain  

12   Menganalisis Produk Kriya 
Menjelaskan tentang produk 

kriya 

13   
Membuat Gambar Kerja sesuai 

prinsip dan standar. 

Membuat gambar kerja sesuai 

dengan standar gambar  

14 Ornamen 
Memahami berbagai macaam 

Ornamen  

Membuat ornament dengan 

beberapa teknik penyusunan 

15   
Membuat Ornamen dengan tema 

Flora  

Membuat ornament flora dengan 

pewarnaan 

16 Perhiasan 
Melaksanakan Proses Pengecoran 

Bahan baku perhiasan 

Menguasai tentang karakteristik 

bahan logam perhiasan 

17     
Menentukan campuran bahan 

logam perhiasan 

18     
Menentukan jenis peralatan 

pengecoran logam 

19     
Menganalisis proses peleburan 

logam perhiasan 

20   

Melaksanakan proses pembuatan 

patri keras dan bahan baku perhiasan 

( pelat, kawat, dan pipa) 

Menentukan campuran bahan 

patri keras 

21     
Menentukan peralatan untuk 

membuat pelat, kawat dan pipa 

22     Melaksanakan pembuatan pelat 

23     
Melaksanakan pembuatan kawat 

perak 

24     Melaksanakan pembuatan pipa 



25     
Menganalisis campuran bahan 

perhiasan logam  

26   
Membuat perhiasan dengan teknik : 

Potong, Tekuk, Patri  

Menentukan jenis peralatan 

perhiasan teknik :potong, tekuk, 

patri. 

27     

Memperjelaskan langkah-

langkah kerja pembuatan 

perhiasan teknik :potong, tekuk, 

patri 

28     
Memproduksi perhiasan dengan 

teknik potong, tekuk, patri 

29     

Menetukan proses finishing 

produk teknik :potong, tekuk, 

patri 

30   
Melaksanakan Pembentukan 

perhiasan dengan tempa dan kikir 

Menegaskan jenis peralatan 

perhiasan teknik tempa dan kikir 

31     

Mengurutkan langkah-langkah 

kerja pembuatan perhiasan 

teknik :potong, tempa dan kikir 

32     

Memproduksi perhiasan dengan 

pembentukan teknik tempa dan 

kikir 

33     

Menentukan proses finishing 

produk teknik : tempa dan kikir 

(3) 

34   
Melaksanakan pembuatan perhiasan 

dengan teknik bezel 

Menerapkan langkah-langkah 

pemasangan batu teknik bezel 

35     
Mengevaluasi hasil pembuatan 

perhiasan dengan teknik bezel 

36 Dekorasi 

Melaksanakan pembuatan dekorasi 

logam dengan teknik etsa tempel, 

lukis dan gores 

Menerangkan jenis dan fungsi 

peralatan proses etsa 

37     
Menerangkan jenis jenis bahan 

penutup 

38     Menentukan bahan larutan etsa 



39     
Menentukan perlengkapan 

keselamatan kerja proses etsa 

40     
Menentukan langkah kerja 

proses etsa 

41   
Melaksanakan Dekorasi logam 

dengan teknik sablon 
Menentukan bahan sablon 

42     Menentukan peralatan sablon 

43     
Menentukan perlengkapan 

keselamatan kerja 

44     
Melaksanakan pengafdrukan 

pada screen (3) 

45     
Membuat dekorasi logam 

dengan etsa sablon 

46     Mengevaluasi hasil etsa sablon 

47   
Melaksanakan pelapisan logam 

dengan elektroplating 
Merinci peralatan elektroplating 

48     
Menentukan proses kerja 

pelapisan elektroplating 

49     
Melaksanakan proses pelapisan 

logam dengan elektroplating 

50     
Mengevaluasi hasil pelapisan 

logam elektroplating 

51   Melaksanakan Ukir tekan 
Menentukan langkah kerja 

proses kerja ukir tekan 

52   Melaksanakan Ukir Ketok 
Menentukan peralatan dan 

bahan teknik ukir ketok 

53   
Melaksanakan ketok Pembentukan 

cekung 

Menentukan peralatan teknik 

ketok pembentukan 

54   
Melaksanakan Pengecoran 2 

Dimensi 

Menentukan proses kerja 

pengecoran logam 

55     
Mengevaluasi produk cor 2 

dimensi 



56 
Las dan 

Bubut 

Pembuatan produk dengan teknik las 

listrik 

Menentukan teori dasar las 

listrik 

57     
Menganalisis tentang peralatan 

pokok teknik las listrik 

58     
Mengevaluasi hasil produk 

menggunakan las listrik 

59   

Melaksanakan Pembuatan Elemen 

dekorasi Interior dengan las oksi 

asetilin 

Menerangkan teori pengelasan 

dengan las oksi asetilin 

60     

Menentukan perlengkapan 

keselamatan kerja las oksi 

asetilin 

61     
Menentukan jenis dan klasifikasi 

logam ferro 

62     
Menentukan jenis dan klasifikasi 

logam non ferro 

63   
Melaksanakan pembubutan bubut 

lurus 

Menentukan perlengkapan 

mesin bubut 

64     Mengoperasikan mesin bubut 

65     
Melaksanakan pekerjaan bubut 

lurus 

66     
Menganalisa hasil kerja bubut 

lurus 

67     
Menerapkan keselamatan kerja 

pada proses pembubutan 

68     
Menentukan bagaian utama 

mesin bubut 

69   
Melaksanakan pembubutan bubut 

tirus 
Melaksanakan pembubutan tirus 

Kode : 1.460GM8020 

Mata Ujian : Desain dan Produksi Kriya Tekstil (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   
Mengidentifikasi kesulitan 

belajar  

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar  

4     
Melaksanakan langkah-

langkah  

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran  

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan  

7     
Menerapkan pengalaman 

belajar  

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran  

9     
Memahami kriteria 

pemilihan  

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat  

11     Memahami rumusan tujuan  

12   
Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 



laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan 

20 
Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 



peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam pe 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 



26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 
Menguasai Dasar-

dasar Desain  

Menganalisis Desain, seni dan 

kriya 
Mengklasifikasi Desain 

2     Mengklasifikasi kriya 

3 Desain Produk Menganalisis Konsep desain 
Mengklasifikasikan konsep 

desain 

4   Menganalisis gambar kerja 
Mengklasifikasikan gambar 

kerja 



5 Ornamen Menganalisis teknik ormanen 
Mengklasifikasi Stilasi 

(digayakan) 

6     
Mengklasifikasi Distorsi 

(melebihkan bentuk) 

7     
Mengklasifikasi Deformasi 

(perubahan bentuk)  

8     
Mengklasifikasi Transformasi 

(penggabungan)  

9   Menganalisis Motif ornamen  Mengklasifikasi ornamen flora 

10     Mengklasifikasi ornamen fauna 

11     
Mengklasifikasi ornamen 

geometris 

12 Pewarnaan 
Menganalisis macam-macam 

serat dan kain. 

Mengklasifikasi macam-macam 

serat yang dapat diwarna. 

13     
Mengklasifikasikan macam-

macam kain yang dapat diwarna 

14   
Menganalisis jenis bahan 

pewarna alam  

Mengklasifikasikan bahan 

pewarna alam  

15     
Mengklasifikasikan bahan 

fiksasi pewarna alam 

16   
Menganalisis jenis zat warna 

sintetis 

Mengklasifikasikan jenis zat 

warna sintetis untuk serat 

17     
Mengklasifikasikan jenis zat 

warna sintetis untuk kain 

18   
Menyiapkan pewarnaan pada 

serat dan kain. 

Membuat resep zat warna alam 

dan menyiapkan alat yang 

digunakan untuk pewarnaan 

19     

Membuat resep zat warna 

sintetis dan menyiapkan alat 

yang digunakan untuk 

pewarnaan 

20   
Melakukan persiapan mewarna 

dengan zat warna alam  
Melakukan mordanting kain 



21     
Melakukan ekstraksi bahan 

warna alam 

22   
Merinci Teknik pewarnaan 

dengan zat warna sintetis 

Menguraikan cara pewarnaan 

dengan zat warna sintetis  

23     
Menguraikan cara fiksasi 

dengan bahan sintetis 

24     Melaksanakan K3 

25   
Merinci Teknik pewarnaan 

dengan zat warna alam  

Menguraikan cara pewarnaan 

dengan zat warna alam 

26     
Menguasai cara fiksasi dengan 

bahan alam 

27   
Membuat larutan zat warna 

sintetis 

Membuat larutan zat warna 

sintetis 

28     

Mengukur untuk pewarnaan 

sintetis (sesuai vlot yang 

ditentukan) 

29     
Melakukan pewarnaan serat/ 

benang teknik celup 

30     
Melakukan pewarnaan kain 

teknik colet 

31 

Menguasai Batik 

Tulis dan batik 

Cap (Batik) 

Menyimpulkan perkembangan 

teknik batik tulis 

Mengklasifikasi perkembangan 

teknik batik tulis 

32     
Menilai perkembangan teknik 

batik tulis 

33   
Menganalisis motif klasik dan 

modern 

Mengklasifikasikan motif batik 

klasik 

34     
Mengklasifikasikan motif batik 

modern 

35     
Mengklasifikasikan teknik batik 

modern 

36   
Merinci Teknik membatik 

tulis. 

Menguraikan cara membatik 

tulis 



37   Merinci Teknik membatik cap. Menguraikan cara membatik cap 

38     
Mengembangkan cara membatik 

cap 

39   
Membuat batik cap dengan 

motif tradisional dan modern 

Mengembangkan batik cap 

dengan motif tradisional 

40 

Menguasai 

pembuatan tenun 

(Tenun) 

Menganalisis karya 

pengembangan tenun  

Mengklasifikasikan karya 

pengembangan tenun  

41   
Mengidentifikasi karya tenun 

sesuai dengan corak/desain 

Mengklasifikasikan karya tenun 

sesuai dengan corak 

42   Mengevaluasi produk tenun  Menyeleksi produk tenun 

43   Menganalisis teknik tapestri 
Mengklasifikasikan teknik 

tapestri 

44   

Mengidentifikasi karya tapestri 

pengembangan sesuai dengan 

corak 

Mengklasifikasikan karya 

tapestri dengan berbagai corak 

45   

Membuat kriya tekstil teknik 

tenun polos (plain weave), 

tenun kepar (twill weave), 

tenun satin (satin weave) 

Merancang kriya tekstil teknik 

tenun polos (plain weave), tenun 

kepar (twill weave), tenun satin 

(satin weave) 

46     

Memilih alat dan bahan tekstil 

teknik tenun polos (plain 

weave), tenun kepar (twill 

weave), tenun satin (satin 

weave) 

47   

Membuat kriya tekstil teknik 

tapestri corak rata, soumak, 

giordes, dengan pengembangan 

desain. 

Memilih alat dan bahan kriya 

tekstil teknik tapestri corak rata, 

soumak, giordes, dengan 

pengembangan desain 

48     

Membuat kriya tekstil teknik 

tapestri corak rata, soumak, 

giordes, dengan pengembangan 

desain 

49 

Menguasai 

pembuatan karya 

tekstil teknik 

Menyimpulkan teknik cetak 

saring 

Pengertian Pencapan dan 

pengelompokkannya. 



cetak saring 

(Cetak saring) 

50     Pengertian teknik Cetak Saring 

51   
Menganalisis cara membuat 

kria tekstil teknik cetak saring 

Mendeteksi cara membuat kria 

tekstil teknik cetak saring 

52     
Mengklasifikasikan teknik cetak 

saring 

53   

Mengklasifikasi desain yang 

digunakan untuk membuat 

karya cetak saring tanpa film, 

menggunakan film dan sparasi. 

Menyeleksi desain cetak saring 

tanpa film 

54     
Menyeleksi desain cetak saring 

dengan film 

55     
Menyeleksi desain cetak saring 

untuk sparasi 

56   
Mengevaluasi produk karya 

cetak saring  

Menilai produk karya cetak 

saring 

57   
Mencetak karya cetak saring 

pada media tekstil 

Mencampur pasta warna sesuai 

jenis zat warna yang digunakan 

58     

Mendemonstrasikan cara 

mencetak saring pada berbagai 

media tekstil 

59   
Melakukan fiksasi hasil cetak 

saring  

Memilih fiksasi sesuai jenis zat 

warna yang digunakan 

60 

Menguasai 

Teknik jahit 

(Jahit) 

Menyimpulkan prosedur teknik 

jahit perca, jahit aplikasi, jahit 

tindas, dan sulam 

Mengklasifikasikan prosedur 

teknik jahit perca, jahit aplikasi, 

jahit tindas, dan sulam 

61     

Mengembangkan prosedur 

teknik jahit perca, jahit aplikasi, 

jahit tindas, dan sulam 

62   

Menganalisis karya teknik jahit 

perca, jahit aplikasi, jahit 

tindas, dan sulam. 

Mengklasifikasikan karya teknik 

jahit perca, jahit aplikasi, jahit 

tindas, dan sulam. 



63     

Menilai karya teknik jahit perca, 

jahit aplikasi, jahit tindas, dan 

sulam. 

64   

Menganalisis keteknikan jahit 

perca, jahit aplikasi, jahit 

tindas, dan sulam 

Mendeteksi keteknikan jahit 

perca, jahit aplikasi, jahit tindas, 

dan sulam. 

65     

Mengkombinasikan keteknikan 

jahit perca, jahit aplikasi, jahit 

tindas, dan sulam. 

66   

Membuat kriya tekstil dengan 

teknik jahit perca, jahit 

aplikasi, jahit tindas, dan sulam 

. 

Merancang kriya tekstil teknik 

jahit perca, jahit aplikasi, jahit 

tindas, dan sulam. 

67     

Memilih alat dan bahan 

pengembangan/ gabungan karya 

teknik jahit perca, jahit aplikasi, 

jahit tindas, dan sulam. 

68 

Menguasai 

Teknik Makrame 

(Makrame) 

Menyimpulkan teknik 

makrame 

Mengklasifikasikan teknik 

makrame 

69     
Mengembangkan teknik 

makrame 

70   
Menganalisis jenis-jenis 

simpul 

Mendeteksi jenis-jenis simpul 

dalam makrame 

71     

Menggabungkan simpul 

makrame dengan keteknikan 

lainnya. 

72   

Mengklasifikasikan produk 

kriya makrame untuk benda 

Hias 

Mengklasifikasikan produk 

kriya makrame untuk benda hias 

73     
Mengembangkan produk kriya 

makrame untuk benda hias 

74   

Mengklasifikasikan produk 

kriya makrame untuk benda 

fungsional 

Mengklasifikasikan produk 

kriya makrame untuk benda 

fungsional 



75     

Mengembangkan produk kriya 

makrame untuk benda 

fungsional 

Kode : 1.699GM8010 

Mata Ujian : Desain Interior (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial- 

budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, intelektual, 

dan sosial-emosional 

2     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan latar belakang sosial 

budaya 

3   
Mengidentifikasi kesulitan 

belajar  

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-model 

pembelajaran 

6     
Memilih model pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

8   
Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 



yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     
Memahami kriteria pemilihan 

materi pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-syarat 

rancangan pembelajaran 

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran di 

kelas, di laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai hasil rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai keterampilan 

abad 21. 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar yang 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu. 



17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan pemanfaatan 

sumber belajar sesuai hasil 

rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis dan 

inovasi untuk mendukung 

peserta didik mencapai 

prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik pada 

awal pembelajaran melalui 

berbagai variasi kegiatan 

warmingup(pemanasan) 

dengan pendekatan 

komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu dan 

membangun di antara sesama 

peserta didik dalam proses 

belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 



pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mendeskripsikan secara jelas, 

tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial dan 

pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil penilaian 

sebagai bahan penyusunan 

rancangan pembelajaran yang 

akan dilakukan selanjutnya 



30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran Desain Dasar 

Menganalisis Prinsip 

Penyusunan Konfigurasi 

Bidang dalam desain interior 

Menyeleksi unsur 

konfigurasi bidang dalam 

desain interior 

2     

Mendesain bentuk tiga 

dimensi dengan 

konfigurasi bidang dalam 

desain interior 

3   

Merumuskan Prinsip 

Tranformasi Volumetrik 

dalam desain interior 

Menguraikan prosedur 

transformasi volumetrik 

dalam desain interior 

4     

Menggunakan perangkat 

lunak untuk memproses 

citra tiga dimensi 

5 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran Gambar 

Membuat Gambar 

Lingkungan/Suasana, 

termasuk didalam nya flora, 

fauna, alam benda dan 

manusia 

Menguraikan konsep 

lingkungan  

6     
Menerapkan konsep 

lingkungan pada gambar 

7   

Membuat Gambar Proyeksi 

desain interior lengkap 

dengan furniture dan 

dekorasi ruang 

Menerapkan konsep 

gambar proyeksi desain 

interior 

8     

Menguraikan prosedur 

membuat gambar proyeksi 

desain interior 

9   
Membuat gambar perspektif 

desain interior lengkap 

Menerapkan konsep 

gambar perspekif desain 

interior 



dengan furniture dan 

dekorasi ruang 

10     

Menguraikan prosedur 

membuat gambar 

perspektif desain interior 

11 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran Wawasan Seni 

Menguraikan teori senirupa 

terapan 

Mengemukakan 

pengertian senirupa 

terapan 

12     

Menerapkan pembagian 

karya senirupa terapan 

berdasarkan wujudnya 

13   
Menguraikan apresiasi 

senirupa 

Menguraikan prosedur 

mengapresiasi karya 

senirupa terapan 

14     

Menerapkan prosedur 

apresiasi karya senirupa 

terapan 

15 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran Sketsa 

Mengembangkan sketsa 

rancangan gambar 

Mendiagramkan prosedur 

menggambar sketsa desain 

interior 

16     
Menggambar sketsa 

desain interior  

17   
Mengembangkan eksperimen 

teknik dan media gambar 

Menguraikan berbagai 

teknik dan media gambar 

untuk membuat gambar 

sketsa desain interior 

18     

Menentukan teknik dan 

media gambar yang tepat 

untuk membuat sketsa 

desain interior 

19 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

Mengembangkan teknik 

gambar ilustrasi untuk desain 

interior 

Menganalisis teknik 

outline, arsir, goresan 

miring, dan halftone 



mendukung mata 

pelajaran Ilustrasi 

gambar ilustrasi untuk 

desain interior 

20     

Menentukan teknik 

gambar ilustrasi yang 

tepat untuk menggambar 

ilustrasi desain interior 

21   

Mengembangkan teknik 

gambar ilustrasi dua dimensi 

untuk desain interior 

Menerapkan teknik 

gambar ilustrasi dua 

dimensi untuk desain 

interior 

22     

Mengembangkan gambar 

kerja dua dimensi untuk 

desain interior secara 

digital. 

23   

Mengembangkan teknik 

gambar ilustrasi tiga dimensi 

untuk desain interior 

Menerapkan teknik 

gambar ilustrasi tiga 

dimensi untuk desain 

interior 

24     

Memanipulasi gambar 

ilustrasi tiga dimensi 

untuk desain interior 

secara digital 

25 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran Desain Interior 

Ruang Privat dan Publik, 

dan Desain Furniture 

Merancang interior rumah 

tinggal 

Menyusun konsep desain 

interior rumah tinggal 

26     
Menerapkan ergonomi 

interior rumah tinggal 

27     

Mengubah aspek 

arsitektural interior rumah 

tinggal 

28     

Menentukan aspek budaya 

dalam desain interior 

rumah tinggal 



29     

Menyusun konsep gaya 

desain interior rumah 

tinggal 

30     

Menerapkan elemen 

interior pada rumah 

tinggal 

31     

Menerapkan konsep 

ramah lingkungan pada 

interior rumah tinggal 

32     

Menerapkan konstruksi 

sederhana dalam desain 

interior rumah tinggal 

33     

Mengubah perancangan 

desain interior rumah 

tinggal secara manual 

34     

Mengatur perancangan 

interior rumah tinggal 

secara digital 

35   Merancang interior hotel 
Menyusun konsep desain 

interior hotel 

36     
Menerapkan ergonomi 

interior hotel 

37     
Mengubah aspek 

arsitektural hotel 

38     
Menentukan aspek budaya 

dalam desain interior hotel 

39     
Menyusun konsep gaya 

desain interior hotel 

40     
Menerapkan elemen 

interior pada hotel 

41     

Menerapkan konsep 

ramah lingkungan desain 

interior hotel 

42     
Menerapkan konstruksi 

dalam desain interior hotel 



43     

Mengubah perancangan 

desain interior hotel secara 

manual 

44     
Membangun perancangan 

interior hotel secara digital 

45   Merancang interior sekolah 
Menganalisis konsep 

desain interior sekolah 

46     

Menganalisis ergonomi 

interior ruang belajar dan 

ruang praktek di sekolah 

47     

Merancang aspek 

arsitektural interior ruang 

belajar dan ruang praktek 

di sekolah 

48     

Memilih aspek budaya 

untuk interior ruang kerja 

guru di sekolah 

49     

Merancang konsep gaya 

desain interior ruang kerja 

Kepala Sekolah 

50     
Menampilkan elemen 

interior pada sekolah 

51     

Menampilkan konsep 

ramah lingkungan desain 

interior ruang belajar dan 

ruang praktek di sekolah 

52     

Menggunakan konstruksi 

efektif untuk desain 

interior ruang belajar dan 

ruang praktek di sekolah 

53     

Membuat perancangan 

interior ruang belajar dan 

ruang praktek di sekolah 

secara manual 

54     
Membuat perancangan 

interior ruang belajar dan 



ruang praktek di sekolah 

secara digital 

55   
Merancang interior Pameran 

Indoor dan Outdoor 

Membandingkan konsep 

desain interior pameran 

indoor dan outdoor 

56     

Memilih ergonomi interior 

pameran indoor dan 

outdoor 

57     

Menerapkan aspek 

arsitektural interior 

pameran indoor dan 

outdoor 

58     

Menilai aspek budaya 

interior pameran indor dan 

outdoor 

59     

Membedakan gaya desain 

interior pameran indoor 

dan outdoor 

60     

Memilih elemen interior 

untuk pameran indoor dan 

outdoor 

61     

Memilih konsep ramah 

lingkungan untuk interior 

pameran indoor dan 

outdoor 

62     

Membuat konstruksi 

interior pameran indoor 

dan outdoor 

63     

Mengkreasikan 

perancangan interior 

pameran indoor dan 

outdoor 

64     

Mengkreasikan 

perancangan interior 

pameran indoor dan 

outdoor 



65   
Merancang interior 

perkantoran 

Mengembangkan konsep 

perancangan interior 

perkantoran 

66     

Merumuskan ergonomi 

interior ruang kerja staf 

dan ruang kerja pimpinan 

di perkantoran 

67     

Mengembangkan aspek 

arsitektural interior ruang 

kerja staf dan ruang kerja 

pimpinan di perkantoran 

68     

Memodifikasi aspek 

budaya interior ruang 

kerja staf dan ruang kerja 

pimpinan di perkantoran 

69     

Menggabungkan gaya 

desain interior ruang kerja 

staf dan ruang kerja 

pimpinan di perkan 

70     

Memadukan elemen 

interior ruang kerja staf 

dan ruang kerja pimpinan 

di perkantoran 

71     

Memadukan konsep 

ramah lingkungan desain 

interior ruang kerja staf 

dan ruang kerja pimpinan 

di perkantoran 

72     

Mengembangkan 

konstruksi desain interior 

ruang kerja staf dan ruang 

kerja pimpinan di 

perkantoran 

73     

Mengembangkan 

perancangan interior 

perkantoran ruang kerja 

staf dan ruang kerja 

pimpinan secara manual 



74     

Mengembangkan 

perancangan interior 

ruang kerja staf dan ruang 

kerja pimpinan di 

perkantoran secara digital 

Kode : 1.605GM8010 

Mata Ujian : Desain Komunikasi Visual (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun keterampilan  

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 



8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran  

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 



17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam permain 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 



runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 



30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran dasar desain 

(0) 

Mengembangkan konsep 

dasar desain dalam 2D dan 

3D 

Mengidentifikasi unsur-unsur 

Seni Rupa dalam bentuk 

geometris 2D dan 3D 

2   
Mengembangkan media 

dalam bentuk 2D dan 3D 

Membuat media promosi 

desain komunikasi visual 

dalam bentuk 2D yang 

relevan 

3     

Membuat media promosi 

desain komunikasi visual 

dalam bentuk 3D 

4     

Merancang media promosi 

desain komunikasi visual 

dalam bentuk 2D 

5 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran Ilustrasi 

Mengembangkan ilustrasi 

untuk Desain Komunikasi 

Visual dalam beberapa 

keteknikan bahasa dan 

visual 

Membuat bahasa iklan non 

komersial pada media desain 

komunikasi visual yang 

relevan  

6     

Membuat tema sosial pada 

media desain komunikasi 

visual yang relevan 

7     

Membuat bahasa iklan 

komersial pada media desain 

komunikasi visual yang 

relevan  

8 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

Mengembangkan konsep 

dasar-dasar desain iklan 

menggunakan unsur-unsur 

Desain Komunikasi Visual 

Memecahkan masalah unsur-

unsur Desain Komunikasi 

Visual  



pelajaran Desain 

Komunikasi Visual 

9     
Menguasai konsep dasar 

Desain Komunikasi Visual 

10     

Mengidentifikasi gambar 

untuk Desain Komunikasi 

Visual yang relevan 

11     
Memilih jenis warna untuk 

Desain Komunikasi Visual 

12   

Mengembangkan media 

desain komunikasi visual 

media dalam ( indoor) dan 

luar ruang (outdoor) 

Memahami spesifikasi jenis-

jenis media disain 

komunikasi visual indoor 

13     

Memilih karakteristik media 

indoor desain komunikasi 

visual yang relevan 

14     

Menentukan strategi 

penempatan media desain 

komunikasi visual untuk 

outdoor yang relevan  

15     

Memahami spesifikasi jenis-

jenis media disain 

komunikasi visual outdoor 

16 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran Gambar 

Mengembangkan Gambar 

untuk Desain Komunikasi 

Visual 

Mengkreasi jenis-jenis huruf 

yang relevan untuk iklan 

tertentu 

17     
Menerapkan gambar teknik 

pada produk 

18     

Menentukan gambar flora, 

fauna, manusia, produk dan 

landscape secara utuh yang 

dapat digunakan untuk iklan 

19   

Mengembangkan gambar 

untuk Desain Komunikasi 

Visual 

Mengklasifikasi dan memilih 

jenis-jenis huruf yang banyak 



digunakan dan relevan untuk 

iklan tertentu 

20     

Mengklasifikasi unsur teks 

dalam Desain Komunikasi 

Visual 

21     

Memilih unsur teks yang 

relevan untuk Desain 

Komunikasi Visual  

22     

Mengembangkan isi pesan 

untuk Desain Komunikasi 

Visual yang relevan 

23 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran Wawasan 

Seni 

Menganalisis Wawasan 

Seni tentang ruang lingkup 

Desain Komunikasi Visual 

Menguasai sejarah 

ruanglingkup Desain 

Komunikasi Visual 

24     
Menguasai sejarah ruang 

linkup percetakan  

25 

Menguasai materi 

struktur konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran sketsa 

Menganalisis sketsa/tata 

letak untuk desain 

komunikasi visual 

Memilih arah tata letak 

unsur-unsur Desain 

Komunikasi Visual 

26     

Mengelola bentuk tata letak 

unsur-unsur Desain 

Komunikasi Visual 

27 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran ilustrasi 

Mengembangkan ilustrasi 

untuk Desain Komunikasi 

Visual dalam beberapa 

keteknikan bahasa dan 

visual 

Memilih jenis-jenis Ilustrasi 

teknik fotografi untuk Desain 

Komunikasi Visual 

28     

Mengkaitkan Ilustrasi teknik 

manual dengan Desain 

Komunikasi Visual 

29     

Membuat Ilustrasi teknik 

realis untuk Desain 

Komunikasi Visual 



30     

Membuat Ilustrasi dengan 

berbagai teknik untuk Desain 

Komunikasi Visual 

31     

Membuat Ilustrasi teknik 

jumbo untuk Desain 

Komunikasi Visual 

32     

Membuat Ilustrasi teknik 

bahasa daerah untuk Desain 

Komunikasi Visual 

33     

Memvisualisasikan teknik 

cetak sparasi warna untuk 

media desain komunikasi 

visual 

34 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran sablon 

Mengembangkan ruang 

lingkup sablon dengan 

teknik manual dan digital. 

Melaksanakan cetak pada 

media dengan alat manual  

35   

Mengembangkan konsep 

cetak manual dan digital 

dalam desain komunikasi 

visual 

Membuat desain dengan 

cetak manual untuk media 

desain komunikasi visual 

36     

Menerapkan teknik cetak 

digital untuk media desain 

komunikasi visual 

37     
Membuat desain untuk model 

sablon 

38 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran fotografi dan 

videografi 

Menguasai materi, struktur, 

konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran fotografi dan 

videografi 

Menguasai ruang lingkup 

fotografi dan videografi 

39     

Melaksanakan cetak 

foto/afdruk dengan 

screen/monel 



40     

Mempraktekkan teknik 

memotret dengan kamera 

analog  

41     

Menggunakan komponen 

peralatan dalam fotografi 

yang tepat 

42   

Mempraktekkan teknik 

memtoret dengan kamera 

analog dan digital 

Memilih menu-menu dalam 

fotografi dengan tepat  

43     

Mempraktekkan teknik 

memotret dengan kamera 

analog 

44     

Mempraktekkan teknik 

memotret dengan kamera 

digital  

45     
Mempraktekan teknik 

penyinaran alam 

46     

Mempraktekkan teknik 

memotret style life/model, 

landscape yang relevan  

47   

Mempraktekkan teknik 

mencetak foto pada 

darkroom 

Mengatur mencuci film 

hitam putih dan mencetak 

foto di dalam kamar gelap 

(darkroom) 

48     
Melaksanakan afdruk pada 

screen/monel  

49   
Memahami ruang lingkup 

videografi 

Mengkonsepkan ruang 

lingkup videografi 

50     

Menentukan prosedur 

pembuatan film melalui 

videografi  

51     
Melaksanakan proses 

videografi  

52     

Menentukan teknik 

pengambilan objek 

videografi 



53     
Melaksanakan pengambilan 

objek videografi 

54     
Melakukan editing dalam 

proses videografi 

55 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran komputer 

grafis 

Menganalisis ruang lingkup 

komputer grafis 

Menggunakan software pada 

komputer grafis 

56   

Mengoperasikan menu-

menu pada program 

komputer grafis 

Menggunakan menu-menu 

pada komputer grafis 

57     
Menghubungkan dengan 

komputer Grafis 

58     
Menentukan menu-menu 

pada program corel draw 

59     
Menentukan menu-menu 

pada program photoshop 

Kode : 1.210GJ0000 

Mata Ujian : Ekonomi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial- 

budaya. 

Mendiskripsikan elemen 

perubahan standar proses 

berdasarkan kurikulum 

2013 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mendiskripsikan contoh 

pembelajaran kontekstual 

dalam ekonomi. 



3 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mendiskripsikan teknik 

penilaian sikap dalam 

pembelajaran ekonomi (3)  

4     

Mengidentifikasi Jenis 

tugas yang termasuk 

penilaian proyek. 

5   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mendiskripsikan Kegiatan 

guru dalam melakukan 

penilaian portofolio. 

6     

Mendiskripsikan cara 

melakukan penilaian 

sikap siswa dengan teknik 

jurnal. 

7   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Guru dapat menyusun 

tugas mandiri terstruktur 

yang kontekstual 

8 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Mendiskripsikan fungsi 

silabus dalam 

pembelajaran. 

9   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Guru dapat mengurutkan 

sistematika penlisan 

laporan hasil oservasi 

siswa  

10     

Menyebutkan salah satu 

langkah dalam 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik. 

11     

Mengidentifikasi yang 

tidak termasuk dalam 

penerapan pembelajaran 

berbasis proyek (Project 

Based Learning=PBL) 



12     

Mengidentifikasi tugas 

Pembelajaran Berbasis 

Masalah (Problem Based 

Learning)  

13     

Mediskripsikan penerapan 

pembelajaran 

konstruktivistik dalam 

pembelajaran tentang 

fungsi manajemen badan 

usaha 

14 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat menyebutkan 

prosedur pemanfaatan 

media internet (browsing, 

email, dan blog) untuk 

keperluan pembelajaran 

ekonomi 

15 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Mendiskripsikan 

pengertian pembelajaran 

langsung dan tidak 

langsung dalam 

kurikulum 2013 

16   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

Mendiskripsikan model 

pembelajaran kooperatif 

Concept Attainment 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Guru dapat menyusun 

rumusan masalah PTK 

dalam pembelajaran 

ekonomi 

18   

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Guru dapat 

mengidentifikasi 

kegunaan dari kajian 

pustaka pada PTK. 

19 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi Urutan 

sistematika RPP sesuai 

Permendikbud 103 tahun 

2014. 



20   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran.  

Menganalisis Hal yang 

perlu dipertimbangkan 

pada saat 

mengidentifikasi materi 

pempelajaran di dalam 

menyusun RPP  

21 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Guru mampu memberi 

contoh penilaian diri 

dalam pembelajaran 

ekonomi 

22   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Mendiskripsikan cara 

Penulisan capaian nilai 

rapor pada aspek 

pengetahuan 

23     

Mengkonversi nilai skala 

0-100, maka kei dalam 

skala 1 â€“ 4 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Memahami materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu 

Memahami materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran Ekonomi. 

Mengidentifikasi jenis 

kebutuhan ditinjau dari 

intensitas dan waktunya 

2     
Mendiskripsikan diagram 

hubungan RTK dengan RTP 

3     
Mendiskripsikan pengertian 

ceteris paribus 

4     

Menentukan fungsi APBN 

bila diketahui contoh 

penggunaan dana APBN 

5     

Membedakan ciri saham dan 

obigasi dengan disajikan ciri 

ciri sirat berharga pasar 

Ekuitas. 



6     

Menyebutkan teori 

pertumbuhan ekonomi 

Rostow . 

7     

Mengelompokkan yang 

termasuk karakteristik 

pengeluaran Negara, dengan 

disajikan beberapa jenis 

pengeluaran. 

8     
Mendiskripsikan sistem 

pemungutan PPh. 

9     

mengidentifikasi jenis 

akuntansi berdasarkan 

fungsinya 

10     

Mengidentifikasi akun yang 

berpengaruh pada penetuan 

HPP. 

11     

Membedakan peran dari 

manajemen keuangan, 

personalia, produksi, dan 

manajemen pemasaran. 

12 

Menguasai standar 

kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Membedakan 

pendekatan-

pendekatan Ekonomi 

Menganalisis permasalahan 

ekonomi dan menentukan 

solusi pemecahannya 

13 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu 

secara kreatif 

Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran 

Ekonomi 

Mendiskripsikan hal yang 

berhubungan dengan tujuan 

pembengunan ekonomi negara 

sedang berkembang 

14     
Menganalisis dampak dari 

suatu sistem ekonomi  

15     

Mengidentifikasi faktor faktor 

yang mempengaruhi jumlah 

permintaan dan penawaran 

16     
Mengidentifikasi ciri pasar 

persaingan tidak sempurna 

17     
Mengidentikasi ciri dari pasar 

faktor produksi 



18     

Menganalisis langkah 

kebijakan moneter yangt 

dilakukan bila terjadi inflasi. 

19     

Mendiskripsikan peranan 

bank sentral sebagai bankers 

bank dan bak sirkulasi. 

20     

Mendiskripsikan Politik pasar 

terbuka kebijakan moneter 

yang dilakukan bank Sentral 

21     

Menganalisis penyebab 

terjadinya pengangguran 

struktural dan pengangguran 

musiman. 

22     

Menginterpretasikan dampak 

pengangguran bagi 

pembangunan ekonomi bila 

di.ketahui data pengangguran  

23     

Menginterpretasikan data 

elastisitas , jika diketahui 

besarnya koefisien elastisitas. 

24     
Mendiskripsikan cara posting 

dari jurnal ke buku besar 

25     

Menginterpretasikan tujuan 

APBN bila ditentukan contoh 

riil pemanfaatan APBN di 

lapangan. 

26     

Menganalisis penyebab 

terjadinya inflasi jika 

diketahui data pendukung 

demand full inflation dan cost 

push inflation 

27     

Menghitung besarnya 

tabungan pemerintah bila 

diketahui komponen APBN 

yang lain. 

28     
Menganalisis dampak positif 

perdagangan Internasional 



29     

Menganalisis dampak 

kebijakan quota impor dan 

bea masuk bagi perkonomian 

Indonesia 

30     

Menganalisis dampak dan 

solusi persaingan antar staf 

yang dilakukan oleh pimpinan 

suatu perusahaan 

31     
Memberi contoh implementasi 

dari fungsi manajemen. 

32     

Membedakan peran dari 

manajemen keuangan, 

personalia, produksi, dan 

manajemen pemasaran 

33     

Menganalisis dampak 

kelebihan dan kekurangan 

tindakan perusahaan (3) 

34     

Menganalisis kelebihan dan 

kekurangan adanya 

penambahan mesin mesin 

pada home industri. 

35     

Mengidentifikasi kegunaan 

informasi internal dan 

eksternal akuntansi bagi suatu 

perusahaan 

36     

Membedakan akun-akun yang 

termasuk aset tetap dengan 

aset lancar. 

37     Menghitung besarnya HPP 

38     

Mengidentifikasi ciri 

akuntansi perusahaan jasa atau 

perusahaan dagang 

39     

Menyusun jurnal penyesuaian 

PD dengan diketahui 

keterangan untuk penyesuaian 

40     
Memberikan solusi 

pemecahan masalah anggota 



koperasi yang melakukan 

pelanggaran  

41     

Mendebet dan mengkredit 

pada transaksi perusahaan 

jasa. 

42     
Mendiskripsikan fungsi jurnal 

umum bagi perusahaan 

43     
Mendiskripsikan fungsi buku 

besar  

44     
Membukukan transaksi ke 

dalam jurnal umum 

45   

Membedakan 

pendekatan-

pendekatan Ekonomi 

Mengidentifikasi contoh pola 

hidup yang konsumerisme 

46     

Menetukan titik 

keseimbangan pasar yang baru 

dengan disajikan gambar 

pergeseran kurva permintaan. 

47     

Menghitung besarnya 

percapita income bila 

diketahui jumlah penduduk 

dan komponen pendapatan 

nasional yang lain. 

48     

Menentukan Faktor eksternal 

yang sangat mempengaruhi 

investasi 

49     

Menghitung keuntungan 

berjual beli mata uang dolar 

jika diketahui kurs beli dan 

kurs jual. 

50     

Menghitung laba/ rugi dalam 

berjual beli saham di pasar 

modal  

51     

Membedakan transaksi yang 

termasuk dalam neraca jasa 

dengan yang termasuk neraca 

modal 



52     

Menghitung besarnya 

tabungan pemerintah jika 

diketahui komponen 

pendukung. 

53     

Mengidentifikasi kegunaan 

informasi internal dan 

eksternal akuntansi bagi suatu 

perusahaan 

54     

Menghitung pembelian bersih 

PD jika diketahui aku akun 

pendukungnya 

55     

Menghitung laba kotor PD 

jika diketahui akun-akun 

pendukungnya (3) 

56     

Menghitung laba bersih PD 

jika diketahui akun-akun 

pendukungnya. 

57     

Mengidentifikasi pengertian 

manajemen dari berbagai 

sudut pandang ( ilmu, seni, 

dan proses) 

58 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secaraberkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif 

Membedakan 

pendekatan-

pendekatan Ekonomi 

Mengidentifikasi perbedaan 

permasalahan perekonomian 

modern dan tradisional 

Kode : 1.473GM1070 

Mata Ujian : 
Elektronika Pesawat Udara (Aviation Electronics) 

(Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 



2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   
Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 



mata pelajaran yang 

diampu 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 



16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 



23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 



untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 



pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 



43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 



52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Menyajikan cara kerja 

komponen 

elektromagnetik 

berdasarkan proses 

pengamatan dalam 

eksperimen 

Menafsirkan symbol,prinsip kerja 

komponen elektromagnetik ( 

kontaktor, relay, reedswitch ) 

berdasarkan konstruksinya  

2     

Mengkombinasikan beberapa 

komponen elektromagnetik ( 

kontaktor, relay, reedswitch ) untuk 

fungsi rangkaian arus cabang 

3   

Menyajikan parameter 

kelistrikan, pemakaian 

komponen wiring dan 

komponen kelistrikan 

pesawat udara. 

Mengkategorikan komponen wiring 

dan komponen kelistrikan pesawat 

udara berdasarkan fungsinya 

4     

Menafsirkan prinsip kerja komponen-

komponen kelistrikan (Switch , 

Magnetic circuit breaker/MCB,Relay, 

Starter solenoid/Contactor, Electric 

motor, Lighting lamp, Resistor shunt, 

Lighting dimmer, Wig-Wag flasher, 

Noise filter, Transformer â€“ rectifier 

unit,  



5     

Memeriksa kondisi komponen-

komponen kelistrikan (Switch, 

Magnetic circuit breaker/ MCB, 

Relay, Starter solenoid/ Contactor, 

Electric motor, Lighting lamp, 

Resistor shunt, Lighting dimmer, 

Wig-Wag flasher, Noise filter, 

Transformer â€“ rectifier unit, Batery 

6     

Menggunakan komponen 

wiring(Kabel, Connector, Terminal 

strip/Terminal block / busbar, Wire 

terminal, Heat shrink / splice) Cable 

Tie, komponen kelistrikan (Switch, 

Magnetic circuit breaker/ MCB, 

Relay, Starter solenoid/ Contactor, 

Electric motor, Lighting 

7   

Menyajikan besaran dan 

satuan listrik ac dan dc 

dari hasil pengukuran 

pada sumber listrik 

Menafsirkan, symbol, prinsip kerja, 

spesifikasi sumber listrik (generator 

listrik, baterai), besaran akan sistem 

dan satuan listrik ac dan dc, 

8     

Memformulasikan nilai hasil 

pengukuran besaran listrik pada 

sumber listrik 

9     

Mengkombinasikan beberapa sumber 

listrik untuk memperoleh suatu 

sumber listrik yang dibutuhkan 

10   

Menyajikan prinsip 

kerja, parameter 

kelistrikan sumber- 

sumber daya listrik yang 

digunakan pada pesawat 

udara 

Mengkategorikan sumber listrik pada 

pesawat udara berdasarkan prioritas 

pemakaiannya 

11     

Menafsirkan prinsip kerja sumber 

daya listrik (generator/alternator, 

baterai) pesawat udara 

12     
Menafsirkan distribusi daya listrik 

pada sistem kelistrikan pesawat udara 

13     

Memeriksa kondisi sumber listrik 

(generator/alternator, baterai) pada 

pesawat udara 



14     

Memasang sumber listrik 

(generator/alternator, baterai) pada 

pesawat udara 

15     
Merakit distribusi daya listrik pada 

system kelistrikan pesawat udara 

16   

Menyajikan sifat 

rangkaian pasif 

berdasarkan proses 

pengamatan dalam 

eksperimen rangkaian 

pasif 

Merumuskan besaran listrik yang 

terjadi pada rangkaian resistor (dalam 

hubungan seri, parallel , seri -pararel), 

rangkaian RC , rangkaian RL, 

rangkaian LC, rangkaian RLC, sesuai 

hukum â€“ hukum kelistrikan 

17     

Merakit rangkaian â€“ rangkaian 

resistor (dalam hubungan seri, parallel 

, seri â€“ pararel), rangkaian RC , 

rangkaian RL, rangkaian LC, 

rangkaian RLC 

18   

Menerapkan CAD untuk 

menggambar rangkaian 

kelistrikan dan 

elektronika pesawat 

udara 

Memilih perintah â€“ perintah CAD 

untuk pengaturan ukuran lembar 

kerja, etiket gambar, bentuk dan 

ukuran garis, bentuk dan ukuran 

karakter alfa numeric 

19     

Mengkategorikan library skema untuk 

symbol â€“ symbol, komponen 

kelistrikan dan elektronika pada CAD 

20     

Menafsirkan perintah â€“ perintah 

CAD untuk menampilkan symbol- 

symbol kelistrikan, symbol 

elektronika (komponen pasif, aktif, 

mekanis, elektromekanis), dan 

identitas komponen, pada lembar 

kerja 

21     

Memodifikasi identitas, ukuran 

symbol-simbol kelistrikan dan 

elektronika dengan perintah â€“ 

perintah CAD 

22     

Membuat gambar aircraft, elektrikal 

wiring diagram, skema rangkaian 

elektronika dengan ukuran kertas 

yang ditetapkan menggunakan CAD 



23     

Mengkategorikan library footprint 

komponen-komponen elektronika 

pada CAD 

24     

Menfsirkan perintah-perintah CAD 

yang digunakan untuk menata posisi 

komponen pada area yang ditentukan 

25     

Menggambar tata letak PCB 

komponen rangkaian elektronika 

menggunakan CAD, 

menyempurnakan tata letak 

komponen rangkaian elektronika 

untuk mengubah jarak antara 

komponen 

26   

Menyajikan cara kerja 

dan parameter kelistrikan 

rangkaian aktif 

berdasarkan proses 

pengamatan dalam 

eksperimen rangkaian 

aktif 

Menafsirkan cara kerja komponen 

aktif (Dioda penyaarah, Dioda Zener, 

Transistor bipolar, Field effect 

transistor/FET, mos FET, Op â€“ 

Amp), berdasarkan karakteristik 

kelistrikannya 

27     

Memformulasikan besaran listrik 

yang terdapat pada rangkaian yang 

menerapkan komponen aktif (Bioda 

penyaarah, Bioda Zener, Transistor 

bipolar, Field effect transistor/FET, 

mos FET, Op â€“ Amp) 

28     

Merancang transistor bipolar atau 

field effect transistor/FET atau mos 

FET sebagai switch berdasarkan 

karakteristiknya 

29     

Membangun rangkaian menerapkan 

komponen aktif (Dioda penyaarah, 

Bioda Zener, Transistor bipolar, Field 

effect transistor/FET, mos FET, Op 

â€“ Amp) 

30   

Menyajikan rangkaian 

proteksi kelistrikan 

pesawat udara 

Mengkatagorikan elektrikal protection 

berdasarkan fungsinya 

31     
Menafsirkan operasi elektrikal 

protection (Failure detector, low 



voltage warning, offer voltage 

protector/ crowbar, elektrikal 

protection wiring) pada system  

32     

Memeriksa kondisi elektrikal 

protection (Failure detector, low 

voltage warning, offer voltage 

protector/ crowbar, elektrikal 

protection wiring) pesawat udara 

33     

Memasang electrical protection 

(Failure detector, low voltage 

warning, offer voltage protector/ 

crowbar, elektrikal protection wiring) 

pesawat udara 

34   

Menyajikan bagian-

bagina fungsi prinsip 

kerja elektrik indicator 

and measurement panel 

Mengkategorikan komponen elektrik 

indicator and measurement 

berdasarkan fungsinya 

35     

Menafsirkan operasi elektrik indicator 

and measurement (Ammeter , 

Voltmeter, Frequence, Power meter, 

Meter panel) pada system kelistrikan 

pesawat udara 

36     

Memeriksa elektrik indicator and 

measurement pada system kelistrikan 

pesawat udara 

37     

Memasang elektrik indicator and 

measurement pada system kelistrikan 

pesawat udara 

38   

Menyajikan pengujian, 

pemasangan, flight 

instrument pesawat udara 

Menafsirkan prinsip kerja Pitot static 

system instruments (Pitot Tube, 

Altimater, Vertical speed indicator, 

Air speed indicator) Gyroscopic 

Instruments (Atittude indicator, 

Heading Indicator, Turn and slip 

indicator) 

39     

Melakukan pemasangan Fligth 

Instrument (Pitot Tube, Altimater, 

Vertical speed indicator, Air speed 

indicator, Atittude indicator, Heading 

Indicator, Turn and slip indicator) 



berdasarkan assembly manual sheet 

nya masing-masing 

40   

Menyajikan rangkaian 

digital berdasarkan 

karakteristik/sifat logic 

komponennya 

Menafsirkan nilai desimal ke nilai 

biner, oktal, heksa desimal dan 

sebaliknya dengan menerapkan 

kaidah konversi bilangan 

41     

Menafsirkan sifat logic rangkaian 

kombinasi gerbang logic yang 

menerapkan gerbang logic (AND, OR 

, NOT, NAND, NOR, Ex-OR, Ex-

NOR) 

42     

Memformulasikan persamaan 

keluaran rangkaian kombinasi 

gerbang logic yang menerapkan 

gerbang logic (AND, OR , NOT, 

NAND, NOR, Ex-OR, Ex-NOR) 

43     

Memformulasikan persamaan 

keluaran rangkaian logic dari tabel 

kebenaran  

44     

Memodifikasi rangkaian logic yang 

menerapkan gerbang logic (AND, OR 

, NOT, NAND, NOR, Ex-OR, Ex-

NOR) melalui penyederhanaan 

persamaan logic 

45     

Merakit rangkaian kombinasi gerbang 

logic yang menerapkan gerbang logic 

(AND, OR , NOT, NAND, NOR, Ex-

OR, Ex-NOR) 

46     

Menafsirkan sifat logic rangkaian 

adder, subtractor, komparator, 

andcoder, decoder, multiplaxer, 

demultiplaxer digital 

47     

Membangun rangkaian adder, 

subtractor, komparator, andcoder, 

decoder, multiplaxer, demultiplaxer 

digital 

48     

Mengakategorikan rangkaian 

pencacah berdasarkan urutan nilai 

cacah dan moduo pencacahan 



49     

Mengkategorikan rangkaian register 

berdasarkan pemberian masukan data 

dan keluaran data 

50     
Menafsirkan cara kerja pencacah, 

register yang dibangun dari flip-flop 

51     
Memodifikasi modul pencacah yang 

menggunakan flip-flop 

52     
Membangun rangkaian pencacah, 

register menggunakan flip-flop 

53   

Menyajikan pengetesan, 

pemasangan Navigation 

Instrument 

Menafsirkan prinsip kerja Navigation 

Instruments (Radio magnetic 

indicator, flight director system, 

attitude direction indicator/ flight 

director horizontal situation indicator) 

54     

Menafsirkan cara pengujian 

Navigation Instrument (Radio 

magnetic indicator, flight director 

system, attitude direction indicator/ 

flight director horizontal situation 

indicator), berdasarkan test manual 

sheetnya masing-masing 

55     

Menguji Navigation Instrument 

(Radio magnetic indicator, flight 

director system, attitude direction 

indicator/ flight director horizontal 

situation indicator), berdasarkan test 

manual sheetnya masing-masing 

56     

Menafsirkan cara pemasangan 

Navigation Instrument (Radio 

magnetic indicator, flight director 

system, attitude direction indicator/ 

flight director horizontal situation 

indicator), berdasarkan assembly 

manual sheetnya masing-masing 

57     

Memasangan Navigation Instrument 

(Radio magnetic indicator, flight 

director system, attitude direction 

indicator/ flight director horizontal 

situation indicator), berdasarkan 

assembly sheetnya masing-masing 



58   

Menyajikan pengetesan, 

pemasangan instrument 

landing system 

Mengkategorikan instrument landing 

system berdasarkan fungisnya 

59     

Menafsirkan prinsip kerja instrument 

landing system (Marker indicator, 

Glideslope, distance measureing 

equipment/ dme) 

60     

Menafsirkan cara pengujian 

instrument landing system (Marker 

indicator, Glideslope, distance 

measureing equipment/ dme) 

berdasarkan test manual sheetnya 

masing-masing 

61     

Menguji instrument landing system 

(Marker indicator, Glideslope, 

distance measureing equipment/ dme) 

berdasarkan test manual sheetnya 

masing-masing 

62     

Menafsirkan cara pemasangan 

instrument landing system (Marker 

indicator, Glideslope, distance 

measureing equipment/ dme) 

berdasarkan assembly manual 

sheetnya masing- masing 

63     

Memasang instrument landing system 

(Marker indicator, Glideslope, 

distance measureing equipment/ dme) 

berdasarkan assembly manual 

sheetnya masing-masing 

64   

Menyajikan pengujian, 

pemasangan system 

komunikasi internal 

pesawat udara 

Menafsirkan cara kerja perangkat 

komunikasi internal (Fligth 

interphone system, cockpit voice 

recorder) pesawat udara 

65     

Menafsirkan cara memeriksa kondisi 

perangkat komunikasi internal (Fligth 

interphone system, cockpit voice 

recorder, controlpannel wiring 

connection) pesawat udara 

berdasarkan test manual sheetnya 



66     

Menafsirkan cara pemasangan 

perangkat komunikasi internal (Fligth 

interphone system, cockpit voice 

recorder, controlpannel wiring 

connection) pesawat udara 

berdasarkan assembly manual 

sheetnya 

67     

Menguji perangkat komunikasi 

internal (Fligth interphone system, 

cockpit voice recorder, controlpannel 

wiring connection) pesawat udara 

berdasarkan test manual sheentya 

68     

Pemasangan perangkat komunikasi 

internal (Fligth interphone system, 

cockpit voice recorder, controlpannel 

wiring connection) pesawat udara 

assembly manual sheetnya 

69   

Menyajikan pengetesan , 

pemasangan engine 

instrument 

Menafsirkan cara kerja engine 

instrument (Tacho meter, exhaust gas, 

temperature indicator, oil temperature 

indicator, oil preasure indicator) 

70     

Menafsirkan cara pengujian engine 

instrument (Tacho meter, exhaust gas, 

temperature indicator, oil temperature 

indicator, oil preasure indicator) 

berdasarkan test manual sheetnya 

masing-masing 

71     

Menguji engine instrument (Tacho 

meter, exhaust gas, temperature 

indicator, oil temperature indicator, 

oil preasure indicator) berdasarkan 

test manual sheetnya masing-masing 

72     

Menafsirkan cara pemasangan engine 

instrument (Tacho meter, exhaust gas, 

temperature indicator, oil temperature 

indicator, oil preasure indicator) 

berdasarkan assembly manual 

sheetnya masing-masing 

73     
Memasang engine instrument (Tacho 

meter, exhaust gas, temperature 



indicator, oil temperature indicator, 

oil preasure indicator) berdasarkan 

test manual sheetnya masing-masing 

74   

Menyajikan pengujian, 

pemasangan system 

radio komunikasi 

pesawat udara 

Menafsirkan cara kerja radio 

pemancar AM, FM (Propagasi 

glombang radio, antene, modulasi 

amplitude/AM, Modulasi 

frekuensi/FM) pada radio komunikasi 

pesawat terbang 

75     

Menafsirkan cara kerja radio 

penerima AM FM (demodulasi 

amplitude, demodulasi frekuensi, 

penerima superheterodin) pada radio 

komunikasi pesawat udara 

76     

Menafsirkan cara kerja perangkat 

radio komunikasi (HF 

Communication, VHF 

Communication, Communication 

control panel) pada pesawat udara 

berdasarkan test manual sheetnya 

77     

Menafsirkan cara pemerikasaan 

kondisi perangkat radio komunikasi 

(HF Communication, VHF 

Communication, Communication 

control panel) pada pesawat udara 

berdasarkan test manual sheetnya 

78     

Menafsirkan cara pemasangan 

perangkat radio komunikasi (HF 

Communication, VHF 

Communication, Communication 

control panel) pada pesawat udara 

berdasarkan assembly manual 

sheetnya 

79     

Pengujian perangkat radio komunikasi 

(HF Communication, VHF 

Communication, Communication 

control panel) pada pesawat udara 

berdasarkan assembly manual 

sheetnya 



80     

Pemasangan perangkat radio 

komunikasi (HF Communication, 

VHF Communication, 

Communication control panel) pada 

pesawat udara berdasarkan assembly 

manual sheetnya 

81   

Menyajikan pengetesan, 

pemasangan fuel 

indicator 

Menafsirkan cara kerja fuel indicator 

(Fuel Quantity Indicator, Fuel Flow 

Indicator) 

82     

Menafsirkan cara pengetesan Fuel 

indicator (Fuel Quantity Indicator, 

Fuel Flow Indicator) berdasarkan test 

manual sheetnya masing-masing 

83     

Menguji Fuel indicator (Fuel Quantity 

Indicator, Fuel Flow Indicator) 

berdasarkan test manual sheetnya 

masing-masing 

84     

Menafsirkan cara pemasangan Fuel 

indicator (Fuel Quantity Indicator, 

Fuel Flow Indicator) berdasarkan 

assembly manual sheetnya masing-

masing 

85     

Memasang fuel indicator (Fuel 

Quantity Indicator, Fuel Flow 

Indicator) berdasarkan assembly 

manual sheetnya masing-masing 

86   

Menyajikan perangkat 

keras dan perangkat 

lunak system 

pengontrolan berbasis 

mirkro prosessor 

Menafsirkan hubungan antar 

komponen, cara kerja , chip 

komponen-komponen system 

minimum pengotrolan berbasis mikro 

prosessor berdasarkan konstruksi 

internalnya 

87     

Menunjukan hubungan antar 

subroutine dalam program inisialisasi 

system minimum pengontrolan 

berbasis mikro prosessor 

88     

Menafsirkan rangkaian perangkat 

masukan, program subroutine 

perangkat masukan system minimum 

pengontrolar berbasis mikro prosessor 



berdasarkan karakteristik masukan 

dan karakteristik kelistrikan system 

89     

Menafsirkan perangkat keluaran, 

program subroutine perangkat 

keluaran system minimum 

pengontrolan berbasis mikro 

prosessor berdasarkan karakteristik 

aktuator dan karakteristik keluaran 

system 

90     

Merakit rangkaian perangkat masukan 

system minimum pengontrolan 

berbasis mikro prosessor berdasarkan 

karakteristik masukan dan 

karakteristik kelistrikan system 

91     

Merakit rangkaian perangkat keluaran 

system minimum pengontrolan 

berbasis mikro prosessor berdasarkan 

karakteristik actuator, karakteristik 

keluaran system 

92   

Menyajikan pengujian 

pamasangan system 

radio navigasi pesawat 

udara 

Menafsirkan cara kerja radio navigasi 

(VOR, DME, MARKERBECON, 

LOCALIZER, WEATHER RADAR) 

pada pesawat udara 

93     

Menafsirkan cara pengujian radio 

navigasi (VOR, DME, 

MARKERBECON, LOCALIZER, 

WEATHER RADAR) pada pesawat 

udara berdasarkan test manual 

sheetnya 

94     

Menafsirkan cara pemasangan radio 

navigasi (VOR, DME, 

MARKERBECON, LOCALIZER, 

WEATHER RADAR) pada pesawat 

udara berdasarkan assembly manual 

sheetnya 

95     

Pengujian radio navigasi (VOR, 

DME, MARKERBECON, 

LOCALIZER, WEATHER RADAR) 

pada pesawat udara berdasarkan test 

manual sheetnya 



96     

Pemasangan radio navigasi (VOR, 

DME, MARKERBECON, 

LOCALIZER, WEATHER RADAR) 

pada pesawat udara berdasarkan 

assembly manual sheetnya 

97   

Menyajikan perangkat 

keras dan perangkat 

lunak system 

pengontrolan berbasis 

mikro kontroler 

Menafsirkan hubungan antar 

komponen-komponen , cara kerja chip 

komponen-komponen berdasarkan 

konstruksi internalnya, yang terdapat 

pada system minimum pengontrolan 

berbasis mikrokontroler 

98     

Menunjukan hubungan subroutine 

dlam program inisialisasi sitem 

minimum pengontrolan berbasis 

mikro kontroler 

99     

Menafsirkan rangkaian perangkat 

masukan, program subroutine 

perangkat masukan system minimum 

pengontorolan berbasis mikro 

kontroler seusuai dengan karakteristik 

sensor masukan dan karakteristik 

kelistrikan system 

100     

Menafsirkan rangkaian perangkat 

keluaran, program subroutine system 

minimum pengontorolan berbasis 

mikro kontroler berdasarkan 

karakteristik actuator, karakteristik 

system 

101     

Merakit rangkaian perangkat masukan 

system minimum pengontrolan 

berbasis mikro kontroler berdasarkan 

karakteristik sensor masukan dan 

karakteristik kelistrikan system 

102     

Merakit rangkaian perangkat keluaran 

system minimum pengontrolan 

berbasis mikro kontroler berdasarkan 

karakteristik actuator dan karakteristi 

kelistrikan system 



103     

Memodifikasi program system 

minimum pnegontrolan system 

minimum berbasis mikro kontroler 

dengan menambahkan subroutine 

perangkat masukan, keluaran 

Kode : 1.582GM3010 

Mata Ujian : Farmasi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 



5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 



12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     
Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 



evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

21     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 



28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menentukan sifat fisika dan 

kimia bahan obat 

Menguraikan pengertian, 

sejarah, ruang lingkup 

kefarmasian dan farmakope 

2   
Membuat macam â€“ 

macam bentuk sediaan obat 

Menguraikan definisi sediaan 

obat bentuk pulvis 

3     
Membuat sediaan obat bentuk 

pulvis 

4     
Menguraikan definisi sediaan 

obat bentuk kapsul 

5     
Membuat sediaan obat bentuk 

kapsul 

6     
Menguraikan definisi sediaan 

obat bentuk semi solid 

7     
Membuat sediaan obat bentuk 

semi solid 



8     
Menguraikan definisi, macam 

â€“ macam sediaan larutan  

9     
Membuat sediaan obat bentuk 

larutan 

10     

Menguraikan definisi, macam 

â€“ macam sediaan bentuk 

suspensi 

11     
Membuat sediaan obat bentuk 

suspensi 

12     

Menguraikan definisi, macam 

â€“ macam sediaan bentuk 

emulsi 

13     
Membuat sediaan obat bentuk 

emulsi 

14     

Menguraikan definisi, macam 

â€“ macam sediaan bentuk 

suppositoria 

15     
Membuat sediaan obat bentuk 

suppositoria 

16     
Menguraikan definisi sediaan 

bentuk tablet 

17     
Meguraikan macam-macam 

kerusakan pada tablet 

18     

Menguraikan definisi sediaan 

bentuk steril untuk pemakaian 

pada mata 

19     
Menguraikan definisi sediaan 

injeksi 

20     
Menunjukkan macam â€“ 

macam cara penyuntikan 

21     

Menguraikan definisi sediaan 

infundabilia, irigationes dan 

Imunoserum 

22   
Menentukan cara pengujian 

bentuk sediaan obat 

Menguraikan cara pengujian 

sediaan padat 



23     
Menguraikan cara pengujian 

sediaan cair 

24     
Menguraikan cara pengujian 

sediaan steril 

25   

Menguraikan istilah medis 

yang berkaitan dengan 

dasar-dasar farmakologi 

Menguraikan istilah 

biofarmasi 

26     
Menentukan fase â€“ fase 

pada biofarmasi 

27     
Menguraikan istilah 

farmakokinetika 

28     
Menentukan fase â€“ fase 

pada farmakokinetika 

29     
Menguraikan istilah 

farmakodinamika 

30     
Menentukan fase â€“ fase 

pada farmakodinamika 

31   
Mengkategorikan obat obat 

spesialite 

Menguraikan penggolongan 

antibiotic 

32     
Memilih obat generic dan 

spesialite antibiotic 

33     Menentukan obat anti TBC 

34     Menentukan obat anti diare 

35   
Menguraikan perjalanan 

obat dalam tubuh 

Menguraikan tahap - tahap uji 

klinik 

36   
Merinci penyakit 

simptomatis dan kausal 

Menentukan tipe jenis terapi 

simptomatis 

37     
Menentukan tipe jenis terapi 

kausal 

38   
Mengkategorikan obat-obat 

berdasarkan penyakit 

Menguraikan obat-obat 

gangguan sistem pencernaan 

berdasarkan penyakit.  



39     

Merinci obat-obat gangguan 

sistem pencernaan 

berdasarkan khasiat, efek 

samping dan cara 

penggunaannya 

40     

Menguraikan obat-obat 

gangguan sistem syaraf 

berdasarkan penyakit (3) 

41     

Merinci obat-obat gangguan 

sistem syaraf berdasarkan 

khasiat, efek samping dan 

cara penggunaannya 

42     

Menguraikan obat jantung 

dan pembuluh darah 

berdasarkan penyakit (3) 

43     

Merinci obat jantung dan 

pembuluh darah berdasarkan 

khasiat, efek samping dan 

cara penggunaannya.  

44     
Menguraikan penggolongan 

obat anoreksia 

45     

Menguraikan obat-obat 

Antihistamin berdasarkan 

penyakit (3) 

46     

Merinci obat-obat 

Antihistamin berdasarkan 

khasiat, efek samping dan 

cara penggunaannya 

47     

Menguraikan obat 

berdasarkan penyakit yang 

berhubungan dengan 

Bioregulator 

48     

Merinci obat-obat 

bioregulator berdasarkan 

khasiat, efek samping dan 

cara penggunaannya 

49     
Menguraikan penggolongan 

obat berdasarkan penyakit 



yang berhubungan dengan 

sistem pernafasan (3) 

50     

Merinci obat-obat system 

pernafasan berdasarkan 

khasiat, efek samping dan 

cara penggunaannya 

51     

Menguraikan penggolongan 

obat berdasarkan penyakit 

yang berhubungan dengan 

HIV- Aids 

52     

Merinci obat-obat HIV- Aids 

berdasarkan khasiat, efek 

samping dan cara 

penggunaannya 

53     

Menguraikan penggolongan 

obat berdasarkan penyakit 

yang berhubungan dengan 

Imunomodulator, Sera dan 

Vaksin 

54     

Merinci obat-obat 

Imunomodulator, Sera dan 

Vaksin berdasarkan khasiat, 

efek samping dan cara 

penggunaannya 

55   
Mengklasifikasi obat 

tradisional dan fitofarmaka 

Menguraikan tentang obat 

tradisional 

56     
Menguraikan tentang obat 

fitofarmaka 

57     
Menguji sediaaan obat 

tradisional 

58   

Memilih bagian tanaman 

obat yang mengandung zat 

berkhasiat dan manfaat dari 

tanaman obat/simplisia 

Menentukan nama latin dan 

kegunaan dari tanaman obat 

yang berasal dari Rhizoma 

59     

Menentukan nama latin dan 

kegunaan dari tanaman obat 

yang berasal dari Radix 



60     

Menentukan nama latin dan 

kegunaan dari tanaman obat 

yang berasal dari Cortex 

61     

Menentukan nama latin dan 

kegunaan dari tanaman obat 

yang berasal dari Folium 

62   
Menguraikan pengertian 

resep dan copy resep 

Menguaraikan pengertian 

resep dan copy resep 

63     
Menguaraikan komponen 

resep dan copy resep 

64     

Menguraikan istilah â€“ 

istilah khusus dalam resep 

dan copy resep 

65   

Menentukan sistem 

pengelolaan perbekalan 

farmasi di apotek dan rumah 

sakit 

Menguraikan proses 

pengadaan perbekalan 

farmasi di apotek dan rumah 

sakit 

66     

Menguraikan proses 

penyimpanan perbekalan 

farmasi di apotek dan rumah 

sakit 

67     

Menguraikan proses 

penanganan perbekalan 

farmasi di apotek dan rumah 

sakit yang telah kadaluarsa 

68   
Memperjelas tentang 

penggunaan obat 

Menguraikan aturan pakai 

obat 

69     Menguraikan indikasi obat 

70     
Menguraikan penyimpanan 

obat 

Kode : 1.601GM3010 

Mata Ujian : Farmasi Industri (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

(0) 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 



sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran (0) 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   
Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 



laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

21     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 



sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar (0) 

Menganalisis hasil 

penilaian dan evaluasi pada 

mata pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     
Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 



meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 

PROFESIONAL 

1 

Melaksanakan penyimpan barang di gudang 

berdasarkan standar penyimpanan CPOB ( 

FIFO &amp; FEFO) 

Mengklasifikasikan bahan baku 

2   Mengidentifikasikan bahan baku obat 

3   
Menganalisis bahan baku obat dan 

bahan baku tambahan  

4 Memahami bahan baku  
Mengklasifikasikan metode 

pembuatan tablet 

5   
Melakukan preformulasi sediaan 

tablet 

6   
Menelaah proses pada saat 

pembuatan tablet 

7   Melakukan pengujian sediaan tablet 

8 Melaksanakan sampling 
Mengklasifikasikan alat berdasarkan 

fungsinya 

9   
Memilih ruangan yang cocok untuk 

produksi obat 

10   
Mengklasifikasikan bahan obat sesuai 

dengan bentuk sediaan 

11 Melaksanakan pemeriksaan sampel uji 
Mengklasifikasikan metode 

pembuatan sediaan cair 

12   Melakukan preformulasi sediaan cair 

13   Melakukan pengujian sediaan cair 

14 Melaksanakan in proces control /IPC Menentukan pembuatan sediaan steril 

15   
Melakukan preformulasi sediaan 

steril 



16 Menerapkan sistem mutu 
Melakukan In Process Control 

sediaan padat 

17   
Melakukan In Process Control 

sediaan cair 

18   
Melakukan In Process Control 

sediaan setengah padat 

19 Melaksanakan pembuangan limbah 
Mengklasifikasikan bahan awal, 

produk ruahan, produk jadi 

20   
Menentukan pengawasan mutu bahan 

awal, produk ruahan, produk jadi 

21   
Melakukan pengawasan mutu bahan 

awal, produk ruahan, produk jadi 

22 
Melaksanakan pengemasan sediaan farmasi 

nonsteril dan steril 
Mengelola sampel  

23   Menentukan cara sampling 

24 
Melaksanakan pengolahan untuk sediaan 

padat tablet dan serbuk dengan cara granulasi 

Menetukan tata cara permintan 

barang digudang 

25   
Menentukan tata letak barang 

digudang 

26   
Menentukan cara distribusi barang 

digudang 

27 
Melaksanakan pengolahan untuk sediaan cair 

non steril 
Melakukan pengamatan fisik obat 

28   
Melakukan pengisian data monitoring 

obat 

29   
Melakukan pemeriksaan terhadap 

produk kembalian 

30 
Melaksanakan pengolahan untuk sediaan 

setengah padat 

Menguraikan macam-macam kondisi 

barang-barang karantina 

31   
Melaksanakan penanganan barang 

karantina 

32   
Melaksanakan manajemen karantina 

barang 



33 Melaksanakan pengolahan untuk sediaan steril 
Mengklasifikasikan macam-macam 

bentuk pengemas primer 

34   
Mengklasifikasikan macam-macam 

bahan pengemas sekunder 

35 
Menerapkan perencanaan produksi dan 

pengendalian inventory 

Mengklasifikasikan macam-macam 

dokumentasi 

36   Melakukan pengisian dokumentasi 

37 
Melaksanakan metode uji kimia-fisika dengan 

atau tanpa instrumen 
Menerapkan keselamatan kerja 

38   Menerapkan kesehatan kerja 

39 Memahami bahan baku Mengklasifikasikan limbah industri 

40   Melakukan cara pembungan limbah 

41   
Melakukan pemantauan pengelolaan 

limbah 

42 
Menerapkan keselamatan, kesehatan kerja dan 

lingkungan hidup (K3LH) 

Membuat perencanaan pengadaan 

bahan baku obat untuk produksi 

43   
Melaksanakan pengendalian 

inventory bahan baku 

44   
Melaksanakan pengendalian 

ketersediaan obat jadi 

45 
Melaksanakan sistem dokumentasi farmasi 

industri 

Melakukan persiapan penyusunan 

data pendukung registrasi 

46   
Melakukan pengisian format 

registrasi 

47 
Menerapkan dasar-dasar kerja di laboratorium 

produksi dan kimia 
Melakukan kalibrasi peralatan 

48   Melakukan validasi 

Kode : 3.237GZ0000 

Mata Ujian : Fiqih (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PROFESIONAL 

1 
Memahami hadas dan najis 

serta tata cara menyucikanya 
Bersuci dari Najis 

Disajikan ilustrasi seseorang 

terkenan najis, Siswa dapat 

menentukan tata cara bersuci 

dari najis 

2 
Memahami ketentuan salat 

lima waktu 
Salat lima waktu 

Disajikan table dan pilihan 

ketentuan shalat, Siswa dapat 

mengidentifikasi syarat wajib 

shalat 

3     

Disajikan ilustrasi, Siswa 

dapat menentukan waktu salat 

fardhu 

4   
Ketentuan Salat Lima 

Waktu 

Disajikan ilustrasi tentang 

ketentuan dalam shalat secara 

acak, Siswa dapat 

mengkatagorikan syarat sah 

shalat dengan tepat 

5   
Tata cara salat lima 

waktu 

Disajikan ketentuan rukun dan 

sunah dalam sholat, Siswa 

dapat menentukan sunah 

shalat dengan tepat 

6 
Menganalisis ketentuan salat 

berjamaah 
Salat berjamaah 

Disajikan suatu kejadian 

dalam shalat, Siswa dapat 

menganalisis cara 

mengingatkan imam yang lupa 

7     

Disajikan pilihan tabel syarat 

salat berjamaâ€™ah, Siswa 

dapat menetukan syarat 

menjadi imam dengan tepat 

8 
Memahami ketentuan sujud 

sahwi 
Sujud sahwi 

Disajikan sebuah kejadian 

dalam shalat, Siswa dapat 

mengindetifikasi sebab sebab 

sujud sahwi 

9 
Memahami tata cara berzikir 

dan berdoa setelah salat 
Zikir dan doa 

Disajikan lafadz zikir, Siswa 

dapat menentukan istilah 

bacaan zikir 

10 
Memahami ketentuan salat 

Jumâ€™at 
Salat Jumâ€™at 

Disajikan beberapa ketentuan 

shalat Jumâ€™at, Siswa dapat 



mengklasifikasikan syarat 

shalat jumâ€™at 

11 
Menganalisis ketentuan salat 

Jamak dan Qasar 
Salat jamak dan qasar 

Diajikan cerita perjalanan 

mudik Siswa dapat 

menganalisis contoh salat 

jamak qasar 

12 
Memahami kaifiat salat 

dalam berbagai keadaan 

Salat dalam keadaan 

darurat 

Disajikan cerita kejadian 

darurat, Siswa dapat 

menganalisis tata cara salat 

dalam keadaan sakit 

13 

Memahami salat sunah 

muakkad dan shalat sunah 

gairu muakkad 

Shalat sunah gairu 

muakkad 

Disajikan beberapa pilihan 

macam-macam salat sunah, 

Siswa dapat mengklasifikasi 

salat sunnah yang termasuk 

ghairu muakkad 

14 
Memahami ketentuan sujud 

syukur 
Sujud syukur 

Disajikan table tentang 

ketentuan sujud, Siswa dapat 

menunjukkan rukun sujud 

syukur 

15 
Memahami ketentuan sujud 

tilawah 
Sujud tilawah 

Disajikan narasi tentang 

bacaan imam dalam salat 

berjamaah, Siswa dapat 

menentukan sebab sujud 

tilawah 

16 
Menganalisis ketentuan 

ibadah puasa 
Puasa 

Disajikan sejumlah penyataan 

tentang ketentuan puasa, 

Siswa dapat menganalisis 

syarat sah puasa dengan tepat 

17     

Disajikan beberapa ketentuan 

puasa, Siswa dapat 

mengidentif syarat wajib 

puasa dengan benar 

18     

Disajikan tabel tentang 

macam-macam puasa, Siswa 

dapat menentukan puasa sunah 

dengan tepat 

19 
Menganalisis ketentuan 

pelaksanaan zakat 
Zakat 

Disajikan surat at-taubah ayat 

60, Siswa dapat mentukan 

mustahiq zakat yang paling 



utama mendapatkan bagian 

dengan benar 

20     

Disajikan pernyataan syarat 

dan rukun zakat, Siswa dapat 

mengidentifikasi rukun zakat 

fitrah dengan benar 

21 
Memahami ketentuan ibadah 

haji dan umrah 
Haji dan umrah 

Disajikan beberapa ketentuan 

haji, Siswa dapat 

mengkategorikan makna 

istithoâ€™ah dalam syarat 

wajib haji 

22 
Menganalisis Tata Cara 

Ibadah Haji dan Umroh 
Haji dan umrah 

Disajikan narasi, Siswa dapat 

menyimpulkan macam-macam 

tata cara pelaksanaan haji 

23 
Memahami ketentuan 

shadakah, hibah, dan hadiah 

Shadakah, hibah, dan 

hadiah 

Disajikan beberapa pernyataan 

tentang pemberian, Siswa 

dapat mengkatagorikan jenis 

pemberian tersebut 

24   Shadakah 

Disajikan beberapa contoh 

pemberian, Siswa dapat 

menentukan contoh sedekah 

yang benar 

25 

Menganalisis ketentuan 

halal-haram makanan dan 

minuman 

Makanan yang halal 

dan haram 

Disajikan tabel jenis-jenis 

hewan, Siswa dapat 

mengkategorikan jenis 

makanan haram 

26     

Disajikan sebuah hadis, Siswa 

dapat menentukan contoh 

binatang haram sesuai hadis 

dengan tepat 

27 
Memahami ketentuan 

menyembelih binatang 

Penyembelihan 

binatang 

Disajikan ilustrasi prosesi 

penyembelihan binatang, 

Siswa dapat menentukan 

syarat binatang 

penyembelihan 

28 
Menganalisis tata cara 

menyembelih binatang 

Penyembelihan 

binatang 

Disajikan ketentuan, Siswa 

dapat menganalisis sunnah 

dalam penyembelihan 

binatang 



29 
Memahami ketentuan kurban 

dan akikah 
Kurban 

Disajikan narasi tentang tujuan 

berkurban, Siswa dapat 

menentukan dalil tentang 

perintah berkurban 

30   Akikah 

Disajikan ilustrasi, Siswa 

dapat menentukan jumlah 

akikah bagi laki-laki dan 

perempuan 

31 
Memahami ketentuan jual 

beli dan qirad 
Jual beli dan qirad 

Disajikan cerita jual beli, 

Siswa dapat menganalisis 

syarat barang yang 

diperjualbelikan 

32     

Disajikan surat Al-Baqarah 

ayat 275, Siswa dapat 

menunjukkan hukum jual beli 

33 Menganalisis larangan riba Riba 

Disajikan narasi hutang 

piutang, Siswa dapat 

menentukan jenis riba 

34 
Memahami ketentuan 

pinjam-meminjam 
Pinjam-meminjam 

Disajikan narasi kondisi 

darurat, Siswa dapat 

menentukan hukum pinjam 

meminjam 

35 
Memahami ketentuan 

hutang-piutang 
Hutang-piutang 

Disajikan narasi, Siswa dapat 

menentukan hukum utang 

piutang 

36 Menganalisis ketentuan gadai Gadai 

Disajikan ilustrasi, Siswa 

dapat menyimpulkan praktik 

gadai 

37 Menjelaskan ketentuan upah Upah 

Disajikan hadis, Siswa dapat 

menentukan isi kandungan 

hadis tentang upah 

38 

Memahami ketentuan 

pengurusan jenazah, 

(memandikan, mengkafani, 

menyalati, menguburkan) 

Pengurusan jenazah 

Disajikan ilustrasi kejadian 

kebakaran, Siswa dapat 

menunjukkan syarat dari 

jenazah yang wajib 

dimandikan 

39   Salat Janazah 
Disajikan sejumlah bacaan, 

Siswa dapat menentukan 



bacaan setelah takbir keempat 

dalam salat jenazah 

40 Memahami ketentuan waris Ketentuan waris 

Disajikan ilustrasi tentang ahli 

waris, Siswa dapat 

menganalisis bagian bapak 

dalam harta warisan 

41 

Menjelaskan tatacara 

pengurusan jenazah dan 

hikmahnya 

Pengurusan jenazah 

Disajikan ilustrasi, Siswadapat 

menentukan yang berhak 

memandikan jenazah 

42 

Menelaah ketentuan Islam 

tentang zakat, dan undang-

undang pengelolaan zakat 

beserta hikmahnya 

Zakat dan 

Hikmahnya 

Disajikan beberapa profil 

seseorang, Siswadapat 

mengurutkan para mustahik 

dengan benar 

43 

Menelaah ketentuan Islam 

tentang haji dan umrah, dan 

Undang-Undang 

penyelenggaraan haji dan 

umrah beserta hikmahnya 

Haji dan Hikmahnya 
Disajikan ilustrasi, Siswadapat 

menentukkan hukum haji 

44 

Menganalisis tata cara 

pelaksanaan kurban dan 

akikah serta hikmahnya 

Ketentuan Kurban 

dan Akikah 

Disajikan ilustrasi, Siswadapat 

menentukan bagian daging 

qurban untuk orang yang 

berkurban 

45 

Memahami ketentuan Islam 

tentang kepemilikan dan 

akad 

Kepemilikan 

Disajikan contoh kasus yang 

berkaitan dengan kepemilikan, 

Siswadapat menentukan sebab 

kepemilikan 

46 
Menelaah ketentuan Islam 

tentang perekonomian Islam 

Jual beli dan 

hikmahnya 

Disajikan contoh kasus dalam 

masyarakat, Siswadapat 

menentukan hukum jual beli 

47 
Menganalisis hukum riba, 

bank, dan asuransi 

Riba, Bank, dan 

Asuransi 

Disajikan ilustrasi, Siswadapat 

menentukan jenis riba 

48 

Menelaah ketentuan Allah 

tentang jinayat dan 

hikmahnya 

Jinayah dan 

hikmahnya 

Disajikan contoh macam-

macam pembunuhan, 

Siswadapat menentukan 

hukuman pembunuhan yang 

dimaksud 



49   Diyat dan Kafarat 

Disajikan ilustrasi, Siswadapat 

menentukan syarat 

pelaksanaan qisas 

50 

Menelaah ketentuan 

perkawinan dalam Islam, 

ketentuan perkawinan 

menurut perundang-

undangan dan hikmahnya 

Hukum Keluarga 

Disajikan ilustrasi pernikahan, 

Siswadapat menganalisis 

hukum pernikahan 

51     

Disajikan bagan tentang 

macam-macam wanita yang 

akan dinikahi, Siswa dapat 

menentukan wanita yang 

haram untuk dinikahi 

52     

Disajikan ilustrasi tentang 

perjalanan rumah tangga, 

Siswa dapat mentukan Istilah 

cerai oleh pihak wanita 

53   Khitbah (Tunangan) 

Disajikan konsep khitbah, 

Siswadapat menganalisis 

syarat dalam tunangan 

54   Wali Nikah 

Disajikan silsilah keluarga, 

Siswadapat menentukan 

urutan wali nasab secara benar 

55   
Thalak, Khuluâ€™ 

dan Fasakh 

Disajikan ilustrasi tentang 

kehidupan rumah tangga, 

Siswadapat menganalisis 

hukum perceraian 

56   Iddah 

Disajikan ilustrasi tentang 

iddah, Siswadapat 

menganalisis masa tunggu 

wanita yang bercerai 

57 

Menganalisis ketentuan 

hukum mawaris dan wasiat 

dalam Islam 

Ketentuan waris 

Disajikan ilustrasi tentang 

bagian ahli waris, Siswa dapat 

menganalisis bagian waris 

orang tua A 

58     

Disajikan ilustrasi tentang 

bagian ahli waris, Siswa dapat 

menganalisis bagian waris 

orang tua B 



59   
hukum mawaris dan 

wasiat dalam Islam 

Disajikan contoh kasus 

warisan, Siswa dapat 

menganalisa bagian warisan 

anak laki-laki 

60 
Memahami hadas dan najis 

serta tata cara menyucikanya 

Bersuci dari Hadas 

Kecil 

Disajikan beberapa ketentuan 

dalam wudlu, Siswa dapat 

menentukan rukun wudhu 

dengan tepat 

61 
Memahami ketentuan adzan 

dan iqamah 
Adzan dan Iqamah 

Disajikan bebrapa bacaan, 

peserta didikan dapat 

menentukan jawaban lafal 

adzan â€œhayya alal falahâ€• 

dengan tepat 

62 
Memahami tata cara 

pelaksanaan haji dan umrah 
Haji dan umrah 

Disajikan tabel larangan haji, 

Siswa dapat menunjukan hal-

hal yang dilarang dilakukan 

ketika ihram bagi laki-laki 

dengan tepat 

63   Haji 

Disajikan tabel larangan haji, 

Siswa dapat menunjukan hal-

hal yang dilarang dilakukan 

ketika ihram bagi laki-laki 

dengan tepat 

64 

Menganalisis kedudukan Al-

Qur`an sebagai sumber 

hukum Islam 

Al-Qur`an sebagai 

sumber hukum Islam 

Disajikan beberapa dalil, 

Siswa menemukan dalil yang 

menyatakan Al Qurâ€™an 

sebagai sumber hukum islam 

yang utama 

65 

Mengidentifikasikan fungsi 

sunah sebagai sumber hukum 

Islam 

sunah sebagai sumber 

hukum Islam 

Disajikan contoh kasus yang 

terkait dengan sunnah 

taqririyyah, Siswa 

mengkategorikan jenis sunnah 

terkait kasus tersebut 

66     

Disajikan contoh kasus, Siswa 

mengkategorikan fungsi 

sunnah sebagai penetap 

hukum yang belum dijelaskan 

dalam al-Qurâ€™an 



67 

Menganalisis fungsi dan 

kedudukan qiyas dalam 

hukum Islam 

fungsi dan kedudukan 

qiyas dalam hukum 

Islam 

Disajikan satu contoh kasus 

ijmaâ€™, Siswa 

mengkategorikan jenis 

ijmaâ€™ terkait kasus tersebut 

68     

Disajikan satu kasus, Siswa 

menganalisis rukun qiyas 

terkait kasus tersebut 

69 

Menelaah ketentuan Allah 

tentang jinayat dan 

hikmahnya 

jinayat dan 

hikmahnya 

Disajikan contoh kasus 

pembunuhan tersalah (qatl al-

khataâ€™), Siswa 

mengkategorikan jenis 

pembunuhan terkait kasus 

tersebut 

70 

Menganalisis ketentuan 

Islam tentang peradilan dan 

hikmahnya 

peradilan dan 

hikmahnya 

Disajikan beberapa dalil 

syarâ€™i, Siswa menentukan 

dalil tentang bayyinah (bukti) 

dari beberapa dalil tersebut 

71 
Menelaah istihsan sebagai 

sumber hukum 

Istihsan sebagai 

sumber hukum 

Hakim yang memutuskan 

perkara secara tegas tanpa 

basa-basi dengan tidak melihat 

latar belakang masalah 

72 

Menelaah ketentuan 

perkawinan dalam Islam dan 

hikmahnya 

perkawinan dalam 

Islam dan hikmahnya 

Disajikan kasus terkait 

â€˜iddah wanita, Siswa 

menentukan masa iddah sesuai 

kasus tersebut 

73 

Mengidentifikasi konsep 

hukum syarâ€˜i dalam Islam 

(al-Hakim. al-hukmu, al-

mahkum fih dan al-mahkum 

â€˜alaih) 

hukum syarâ€˜i 

dalam Islam (al-

Hakim. al-hukmu, al-

mahkum fih dan al-

mahkum â€˜alaih) 

Disajikan satu kasus yang 

terkait dengan hukm 

wadâ€™i, Siswa dapat 

menentukan salah satu macam 

hukm wadâ€™i terkait kasus 

tersebut 

74 
Memahami kaidah amr dan 

nahi 
amr dan nahi 

Disajikan satu kasus, Siswa 

menentukan salah satu qaidah 

amr yang terkait kasus 

tersebut A 

75     

Disajikan satu kasus, Siswa 

menentukan salah satu qaidah 

nahi yang terkait kasus 

tersebut B 



76 
Memahami lafal â€˜am dan 

khas 
lafal â€˜am dan khas 

Disajikan satu kasus, Siswa 

menentukan qaidah â€˜am 

terkait kasus tersebut 

77   `Amm 

Disajikan contoh dalil terkait 

lafas amm, Siswa dapat 

menentukan lafas amm yang 

memakai Isim mufrad yang 

ditaâ€™rifkan dengan alif lam 

jinsiyyah 

78   Khas 

Disajikan beberapa contoh 

dalil terkait mukhassis, Siswa 

dapat menentukan mukhassis 

muttasil dari contoh tersebut 

79 
Menelaah mujmal dan 

mubayyan 

mujmal dan 

mubayyan 

Disajikan satu kasus terkait 

macam-macam bayan, Siswa 

mengindentifikasi jenis bayan 

kasus tersebut 

80 
Menganalisis zahir dan 

taâ€™wil 
zahir dan taâ€™wil 

Disajikan dalil syarâ€™i, 

Siswa dapat menentukan 

makna dari lafadz yang 

ditakwilkan dalam ayat 

tersebut 

81 Memahami nasikh mansukh nasikh mansukh 

Disajikan satu kasus, Siswa 

mengkategorikan jenis naskh 

terkait kasus tersebut 

82     

Disajikan contoh ayat yang 

sudah mansukh, Siswa dapat 

menentukan ayat yang 

menasekhkan hukumnya 

83 
Menganalisis ketentuan 

ijtihad 
ketentuan ijtihad 

Disajikan satu kasus, Siswa 

dapat mengkategorikan hukum 

ijtihad terkait kasus tersebut 

84 
Memahami ittibaâ€˜dan 

hukum ittiba 

ttibaâ€˜dan hukum 

ittiba 

Disajikan satu kasus, Siswa 

dapat memahami makna 

ittibaâ€™ 

85 Menelaah madzhab fikih madzhab fikih 

Disajikan satu kasus, Siswa 

dapat menyimpulkan hukum 

kasus tersebut menurut 



pendapat salah satu madzhab 

empat 

86 
Memahami konsep fikih 

dalam Islam 

Konsep Fikih dan 

Ibadah dalam Islam 

Disajikan dalil (ayat Al-

Qur`an), Siswa dapat 

menentukan salah satu prinsip 

ibadah dalam Islam 

berdasarkan ayat tersebut 

87     

Disajikan beberapa contoh 

kasus yang berkaitan dengan 

tujuan maqashid syariâ€™ah, 

Siswa dapat menentukan 

maqashid syariâ€™ah yang 

dimaksud 

88 

Mengidentifikasi sumber 

hukum Islam yang muttafaq 

dan mukhtalaf 

sumber hukum Islam 

yang muttafaq (Al-

Qur`an, Sunnah, 

Ijmaq dan Qiyas) 

Disajikan dalil tentang sumber 

hukum Islam yang disepakati, 

Siswa dapat menganalisis 

kedudukan sunnah sebagai 

sumber hukum 

89     

Disajikan sebuah ilustrasi, 

Siswa dapat menentukan jenis 

qiyas 

90   
sumber hukum Islam 

yang mukhtalaf 

Di sajikan bebarapa contoh 

kasus, Siswa dapat 

menentukan kasus yang terkait 

dengan istihsan 

91     

Di sajikan bebarapa contoh 

kasus, Siswa dapat 

menentukan kasus yang terkait 

dengan istishab 

92 
Menjelaskan pengertian, 

fungsi, dan kedudukan ijtihad 
Hukum Ijtihad 

Disajikan contoh kasus, Siswa 

dapat menentukan hukum 

berijtihad berdasarkan kasus 

tersebut 

93 

Memahami Konsep hukum 

syarâ€™i dalam Islam (al-

hukmu, al-Hakim, al-

Mahkum Fih, dan al-

Mahkum Alaih) 

Hukum syar`i 

Disajikan contoh dalil terkait 

hukum syar`i, Siswa dapat 

menentukan mahkum fih 



94   Awaridul ahliyah 

Disajikan contoh kasus, Siswa 

dapat menganalisis awaridul 

ahliyah dari kasus tersebut 

95 Memahami Amr dan Nahi Ammr 

Disajikan contoh dalil terkait 

bentuk ammr, Siswa dapat 

menentukan bentuk ammr dari 

dalil tersebut 

96     

Disajikan contoh dalil terkait 

ma`na ammr, Siswa dapat 

menentukan makna ammr dari 

dalil tersebut 

97   Nahi 

Disajikan konsep terkait 

ma`na nahi, Siswa dapat 

menegaskan makna nahi dari 

dalil tersebut 

98     

Disajikan contoh dalil terkait 

kaedah nahi, Siswa dapat 

menentukan kaedah nahi dari 

dalil tersebut 

99 
Memahami lafazh Mutlaq 

Muqayyad 
Muttlaq muqayyad 

Disajikan dalil hukum mutlaq 

dan muqayyad, Siswa dapat 

menentukan hukumnya 

100 
Memahami ketentuan jual 

beli dan qirad 
Jual beli 

Disajikan hadis H.R. Ibnu 

Majah dan Ibnu Hiban, peserta 

didik dapat menentukan syarat 

penjual dan pembeli dengan 

tepat 

101     

Disajikan tabel tentang 

macam-macam transaksi jual 

beli, peserta didik dapat 

mengkatagorikan macam-

macam jual beli terlarang 

dengan benar 

Kode : 1.184GJ0000 

Mata Ujian : Fisika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual  

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial- budaya 

Membedakan berbagai 

aspek perkembangan 

peserta didik 

berdasarkan ciri-cirnya 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

menentukan kesulitan 

belajar 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengelompokkan 

keterampilan proses 

dasar dan keterampilan 

proses terpadu 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan 

Mengidentifikasi 

pengalaman belajar 

Fisika sesuai dengan 

pendekatan saintifik  

5   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran 

Menentukan materi ajar 

kimia yang sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran Fisika 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun lapangan 

Menyusun RPP dengan 

lengkap sesuai peraturan 

7   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan dilapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Menentukan cara yang 

tepat untuk 

malaksanakan kegiatan 

belajar di laboratorium 

sesuai topik fisika 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Menentukan media 

pembelajaran yang tepat 

dalam proses 

pembelajaran  



9 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu 

Menentukan bentuk TIK 

yang sesuai topik fisika 

dan sarana prasarana di 

sekolah 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

pengetahuan untuk 

mencapai prestasi 

belajar optimal peserta 

didik 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun secara 

siklikal dari (a) penyiapan 

kondisi psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam per 

menerapkan teknik 

bertanya dalam 

penyusunan rancangan 

pembelajaran atau dalam 

proses pembelajaran 

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjelaskan aspek-

aspek proses belajar 

yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran fisika 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menyusun butir soal 

ranah pengetahuan mata 

pelajaran fisika 

14   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Mengevaluasi data hasil 

analisis penilaian proses 

belajar aspek sikap 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar  

Mempraktikan 

penentuan ketuntasan 

belajar untuk setiap 

kompetensi dasar mata 

pelajaran fisika 



16   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Menyusun laporan hasil 

penilaian dan evaluasi 

hasil belajar fisika 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menjelaskan manfaat 

PTK dalam proses 

pembelajaran 

18   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata  

Membuat rancangan 

tindakan yang akan 

dilaksanakan 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Memahami konsep-

konsep, hukum-hukum, 

dan teori-teori fisika serta 

penerapannya secara 

fleksibel 

Menentukan hasil pengukuran 

menggunakan alat ukur panjang 

2     Menentukan resutan vektor 

3     Menganalisis peristiwa gerak lurus 

4     
Menerapkan hukum newton dalam 

perhitungan 

5     
Menerapkan konsep gelombang 

dalam perhitungan 

6     

Menerapkan konsep elastisitas dan 

modulus Young suatu bahan dalam 

perhitungan 

7     

Menentukan pusat massa benda, 

dan syarat keseimbangan benda 

tegar 

8     
Menerapkan Konsep Usaha dan 

Energi dalam perhitungan 



9     

Menerapkan Hukum Kekekalan 

Momentum Linear dalam 

perhitungan 

10     

Menerapkan prinsip hukum 

Archimedes pemecahan 

permasalahan kehidupan sehari-

hari 

11     

Memecahkan masalah pada 

kehidupan sehari-hari dengan 

memanfaatkan sifat-sifat fluida 

12     
Memecahkan masalah terkait kalor 

dan perpindahannya 

13     

Memecahkan masalah terkait 

karakteristik gas pada ruang 

tertutup 

14     

Menganalisis perubahan gas ideal 

berdasarkan suhu, tekanan dan 

volume 

15     
Menjelaskan gerak harmonis 

sederhana 

16     
Mengidentifikasikan gelombang 

dan karakteristiknya 

17     
Menjelaskan karakteristik bunyi, 

bahan medium bunyi 

18     Menjelaskan efek Doppler 

19     
Menjelaskan pembangkitan bunyi 

(sumber-sumber bunyi) 

20     
Menerapkan hubungan muatan dan 

arus listrik 

21     

Menerapkan energi dan daya 

listrik dalam suatu rangkaian 

listrik 

22     

Menerapkan aturan Kirchoff's 

dalam membahas kekekalan 

muatan dan energi dan 



menerapkannya dalam 

menganalisis rangkaian DC 

23     

Menentukan kapasitansi pelat 

paralel, silinder, dan kapasitor 

bola. Menerapkan pengaruh 

penggunaan bahan dielektrik pada 

kapasitor pelat 

24     

Menentukan gaya magnet pada 

partikel muatan yang bergerak 

dalam medan magnet 

25     

Menggunakan persamaan ggl 

induksi diri untuk menyelesaikan 

soal 

26     
Menggunakan persamaan efisiensi 

transformator dalam perhitungan 

27     
Menjelaskan sifat-sifat gelombang 

elektromagnetik 

28     

Membedakan grafik hubungan 

antara tegangan dan kuat arus pada 

rangkaian kapasitif, induktif, dan 

resistif murni 

29     
Menjelaskan peristiwa resonansi 

pada rangkaian RLC 

30     

Menerapkan hukum pembiasan 

snellius pada peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari 

31     
Menentukan kecepatan cahaya 

pada suatu bahan 

32     
Menentukan panjang gelombang 

suatu warna benda 

33     
Menjelaskan kuantisasi energi 

atom 

34     
Menerapkan karakteristik 

transistor pada rangkaian penguat 

35     
Memecahkan masalah terkait 

Atom Hidrogen; orbit elektron, 



diagram tingkat energi, emisi 

cahaya, spektrum garis, absorsi 

cahaya 

36   

Memahami proses 

berpikir fisika dalam 

mempelajari proses dan 

gejala alam 

Menganalisis proses yang terjadi 

pada pemanfaatan pesawat 

sederhana 

37     
Menganalisis proses yang terjadi 

pada gerak rotasi 

38     

Memecahkan masalah terkait atom 

multielektron; atom netral, 

bilangan kuantum, prinsip 

larangan Pauli 

39   

Menggunakan bahasa 

simbolik dalam 

mendeskripsikan proses 

dan gejala alam 

Memecahkan masalah terkait inti 

dan radioaktivitas, muatan inti dan 

bilangan atom, satuan massa atom, 

bilangan massa, isotop, energi ikat, 

radioaktif, persamaan inti 

40   

Memahami struktur 

(termasuk hubungan 

fungsional antar konsep) 

ilmu Fisika dan ilmu-ilmu 

lain yang terkait 

Memecahkan masalah terkait 

aplikasi energi nuklir; energi ikat 

inti, reaksi fisi, reaksi fusi, dosis 

radiasi, pemercepat energi tinggi 

dan momentum partikel 

41   

Bernalar secara kualitatif 

maupun kuantitatif 

tentang proses dan hukum 

fisika 

Menganalisis hubungan gaya dan 

impuls pada peristiwa tumbukan 

42     

Menerapkan Hukum Newton 

tentang gerak melingkar dalam 

perhitungan 

Kode : 1.184GM1000 

Mata Ujian : Fisika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 
Menguasai 

karakteristik peserta 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 



didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-



budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 



konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 



23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 



32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 



kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 



dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 



54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 



kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   
Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 



penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     
Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   
Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 



merancang program remedial 

dan pengayaan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu.  

Memahami konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-teori 

fisika serta penerapannya secara 

fleksibel 

Konsep-konsep, hukum-

hukum, dan teori-teori 

dijelaskan berorientasi pada 

bidang teknologi dan 

rekayasa 

2     

Konsep-konsep, hukum-

hukum, dan teori-teori 

diterapkan berorientasi pada 



bidang teknologi dan 

rekayasa 

3   

Memahami proses berpikir 

fisika dalam mempelajari proses 

dan gejala alam secara 

fleksibel20.2. Memahami proses 

berpikir fisika dalam 

mempelajari proses dan gejala 

alam secara fleksibel 

proses berpikir fisika dalam 

mempelajari proses alam 

dijelaskan berorientasi pada 

bidang teknologi dan 

rekayasa 

4     

proses berpikir fisika dalam 

mempelajari gejala alam 

dijelaskan berorientasi pada 

bidang teknologi dan 

rekayasa 

5   

Menggunakan bahasa simbolik 

dalam mendeskripsikan proses 

dan gejala alam 

proses berpikir fisika dalam 

mempelajari gejala alam 

dijelaskan berorientasi pada 

bidang teknologi dan 

rekayasa. 

6     

bahasa simbolik digunakan 

dalam mendeskripsikan 

gejala alam 

7     

bahasa simbolik digunakan 

dalam mendeskripsikan 

proses alam 

8     

struktur (termasuk hubungan 

fungsional antar konsep) 

ilmiah Fisika dijelaskan 

berorientasi pada bidang 

teknologi dan rekayasa. 

9     

standar kompetensi mata 

pelajaran yang diampu 

dijelaskan berdasarkan 

dimensi sikap 

10     

standar kompetensi mata 

pelajaran yang diampu 

dijelaskan berdasarkan 

dimensi pengetahuan. 



11     

standar kompetensi mata 

pelajaran yang diampu 

dijelaskan berdasarkan 

dimensi ketrampilan 

12     

kompetensi dasar yang 

diampu dijelaskan 

berdasarkan dimensi sikap 

13     

kompetensi dasar yang 

diampu dijelaskan 

berdasarkan dimensi 

pengetahuan 

14     

kompetensi dasar yang 

diampu dijelaskan 

berdasarkan dimensi 

ketrampilan 

15     

tujuan pembelajaran yang 

diampu dijelaskan sesuai 

dengan criteria yang dipenuhi 

(abcd). 

16     

tujuan pembelajaran yang 

diampu dirumuskan sesuai 

dengan kriteria yang 

dipenuhi dan berorientasi 

pada indikator. 

17     

materi pembelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan tingkat potensi 

peserta didik 

18     

materi pembelajaran yang 

diampu dipilihan sesuai 

dengan tingkat potensi 

19     

materi pelajaran yang diampu 

dianalisis secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik 

20     

materi pelajaran yang diampu 

ditetapkan secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik 



21     

materi pelajaran yang diampu 

ditetapkan secara kreatif 

sesuai dengan eksperimen 

fisika 

22     

materi pelajaran yang diampu 

ditetapkan secara kreatif 

sesuai dengan paket keahlian 

ke listrikan 

23     

materi pelajaran yang diampu 

ditetapkan secara kreatif 

sesuai dengan gejala alam 

24     

materi pelajaran yang diampu 

ditetapkan secara kreatif 

sesuai dengan konsep tata 

surya 

25   

Memahami struktur (termasuk 

hubungan fungsional antar 

konsep) ilmiah Fisika dan ilmu-

ilmu lain yang terkait 

struktur (termasuk hubungan 

fungsional antar konsep) 

ilmiah Fisika dijelaskan 

berorientasi pada bidang 

teknologi dan rekayasa 

26     

ilmu-ilmu lain yang terkait 

dengan fisika dijelaskan 

berorientasi pada bidang 

teknologi dan rekayasa 

27   

Bernalar secara kualitatif 

maupun kuantitatif tentang 

proses dan hukum fisika 

proses fisika dinalar secara 

kualitatif maupun kuantitatif 

berorientasi pada bidang 

teknologi dan rekayasa 

28     

hukum fisika dinalar secara 

kualitatif maupun kuantitatif 

berorientasi pada bidang 

teknologi dan rekayasa 

29   

Menerapkan konsep, hukum, 

dan teori fisika untuk 

menjelaskan fenomena biologi, 

dan kimia 

Konsep, hukum, dan teori 

fisika diterapkan untuk 

menjelaskan fenomena 

biologi 

30     

Konsep, hukum, dan teori 

fisika diterapkan untuk 

menjelaskan fenomena kimia 



31   

Menjelaskan penerapan hukum-

hukum fisika dalam teknologi 

terutama yang dapat ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari 

penerapan hukum-hukum 

fisika dalam teknologi secara 

konvensional dijelaskan 

terutama yang dapat 

ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari 

32     

penerapan hukum-hukum 

fisika dalam teknologi secara 

modern dijelaskan terutama 

yang dapat ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari  

33   
Memahami lingkup dan 

kedalaman fisika sekolah 

lingkup fisika sekolah 

dijelaskan berorientasi pada 

bidang teknologi dan 

rekayasa  

34     

kedalaman fisika sekolah 

dijelaskan berorientasi pada 

bidang teknologi dan 

rekayasa 

35   

Kreatif dan inovatif dalam 

penerapan dan pengembangan 

bidang ilmu fisika dan ilmu-

ilmu yang terkait 

bidang ilmu fisika dan ilmu-

ilmu yang terkait diterapkan 

secara kreatif dan inovatif 

berorientasi pada bidang 

teknologi dan rekayasa 

36     

bidang ilmu fisika dan ilmu-

ilmu yang terkait dikreasikan 

secara kreatif dan inovatif 

berorientasi pada bidang 

teknologi dan rekayasa 

37   

Menguasai prinsip-prinsip dan 

teori-teori pengelolaan dan 

keselamatan kerja/belajar di 

laboratorium fisika sekolah 

prinsip-prinsip dan teori-teori 

pengelolaan belajar di 

laboratorium fisika sekolah 

dijelaskan berorientasi pada 

bidang teknologi dan 

rekayasa 

38     

prinsip-prinsip dan teori-teori 

pengelolaan belajar di 

laboratorium fisika sekolah 

diterapkan berorientasi pada 



bidang teknologi dan 

rekayasa 

39     

prinsip-prinsip dan teori-teori 

keselamatan kerja/belajar di 

laboratorium fisika sekolah 

didiagramkan berorientasi 

pada bidang teknologi dan 

rekayasa 

40     

prinsip-prinsip dan teori-teori 

keselamatan kerja/belajar di 

laboratorium fisika sekolah 

dibangun berorientasi pada 

bidang teknologi dan 

rekayasa 

41   

Menggunakan alat-alat ukur, 

alat peraga, alat hitung, dan 

piranti lunak komputer untuk 

meningkatkan pembelajaran 

fisika di kelas, laboratorium, 

dan lapangan 

alat-alat ukur, alat peraga, 

alat hitung digunakan untuk 

meningkatkan pembelajaran 

fisika di kelas, laboratorium, 

dan lapangan pada bidang 

teknologi rekayasa 

42     

piranti lunak komputer 

digunakan untuk 

meningkatkan pembelajaran 

fisika di kelas, laboratorium, 

dan lapangan.pada bidang 

teknologi rekayasa 

43   

Merancang eksperimen fisika 

untuk keperluan pembelajaran 

atau penelitian 

eksperimen fisika dirancang 

untuk keperluan 

pembelajaran pada bidang 

teknologi rekayasa 

44     

eksperimen fisika dirancang 

untuk keperluan penelitian. 

Pada bidang teknologi 

rekayasa 

45   
Melaksanakan eksperimen 

fisika dengan cara yang benar 

eksperimen fisika 

dilaksanakan untuk 

keperluan pembelajaran 

46     

eksperimen fisika 

dilaksanakan untuk 

keperluan penelitian 



47   

Memahami sejarah 

perkembangan IPA pada 

umumnya khususnya fisika dan 

pikiran-pikiran yang mendasari 

perkembangan tersebut 

sejarah perkembangan IPA 

khususnya fisika dijelaskan 

berorientasi pada bidang 

teknologi dan rekayasa 

48     

pikiran-pikiran yang 

mendasari sejarah 

perkembangan IPA 

khususnya fisika dijelaskan 

berorientasi pada bidang 

teknologi dan rekayasa 

Kode : 1.184GM2000 

Mata Ujian : Fisika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 



toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 



12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 



learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 



audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 



38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     
Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 



laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 



sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     
Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 



program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     
Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 



dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 



dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  



78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 



87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 



96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu.  

Menerapkan konsep-

konsep, hukum-hukum 

dan teori kinematika dan 

dinamika secara 

fleksibel 

Menerapkan hubungan besaran 

dalam kinematika gerak rotasi 

2     

Menerapkan persamaan percepatan 

tetap pada dua objek yang bergerak 

jatuh bebas dari ketinggian tertentu. 

3     

Menerapkan persamaan kecepatan 

dan percepatan tetap pada objek 

yang saling bergerak berpasangan 

4     

Menganalisis diagram benda bebas 

untuk menganalisis gaya-gaya yang 

bekerja pada benda atau sistem 

benda hubungannya dengan daya 

atau usaha 

5     

Menjelaskan gerak suatu benda 

bermassa ketika gaya yang bekerja 

padanya nol (Hukum pertama 

Newton) 

6     

Membedakan kerangka inersia dan 

non -inersia pada persoalan kerangka 

percepatan linier dan kerangka gerak 

putar. 

7   

Menerapkan konsep-

konsep, hukum-

hukumdan teori gerak 

rotasi secara fleksibel 

Menerapkan hubungan besaran 

dalam kinematika gerak rotasi 



8     

Menerapkan torsi, momentum sudut 

dan hokum Newtonâ€™s untuk 

gerak rotasi 

9     

Menerapkan hubungan secara 

kualitatif antara besaran kinematika 

dan dinamika sudut dan hubungan 

pasangan dengan gerak translasinya 

10     

Menerapkan momen inersia dan 

teorema garis sumbu paralel untuk 

benda-benda yang diperluas 

11   

Menerapkan konsep-

konsep, hukum-hukum 

dan teori gravitasi 

umum secara fleksibel 

Menerapkan metode analisa grafik 

untuk menyelesaiakan masalah 

energi potensial gravitasi,gaya, 

kekuatan medan gaya, dan kekekalan 

energi,sebagai contoh, dalam 

penghitungan pelepasan objek 

12     

Menganalisis pengaruh perubahan 

kedudukan pada saat mengamati 

matahari dan bulan dan alasan 

terjadinya bentuk-bentuk fase bulan 

dan gerhana 

13   

Menerapkan konsep-

konsep, hukum-hukum 

dan teori mekanika 

fluida (zat cair dan gas) 

secara fleksibel 

Menerapkan prinsip pengukuran 

tekanan atau perbedaan tekanan 

dengan menggunakan barometer, 

pada contoh barometer raksa 

(Prinsip Pascal I) 

14     

Menerapkan prinsip pengukuran 

kecepatan aliran fluida dan fluks 

fluida (debit fluida). 

15   

Menerapkan konsep-

konsep, hukum-hukum 

dan teori termodinamika 

Menganalisis karakteristik tiga 

keadaan zat pada tingkat atom dan 

molekul 

16     

Menerapkan hukum gas ideal 

termasuk perbedaan gas ril dan gas 

ideal 

17     

Menerapkan teori kinetik gas dan 

distribusi kecepatan gas menurut 

teori Maxwell-Boltzmann 



18     
Menganalisis diagram fase 

hubungan tekanan dan temperatur 

19     

Menganalisis ekspansi dan kontraksi 

termal untuk bahan cair dan padat 

dalam dimensi satu atau lebih 

20     

Membedakan mekanisme aliran 

kalor/panas mencakup konduksi, 

konveksi, dan radiasi dan 

menyelesaikan soal -soal yang 

berhubungan dengan konduksi kalor 

21     

Menganalisis siklus ril 

termodinamik seperti pada siklus 

mesin Carnot dan mesin pendingin 

(kulkas), serta menerapkan efisiensi 

mesin kalor (heat engine ) 

22   

Menerapkan konsep -

konsep listrik 

elektrostatik 

Membedakan isolator dan konduktor 

dan konsep bahan dapat dan tidak 

dapat dimuati oleh muatan induksi 

elektrostatik 

23     

Menerapkan konsep potensial 

elektrostatik serta hubungannya 

dengan energi potensial 

elektrostatik, usaha, dan medan 

listrik dalam bentuk representasi 

grafik  

24     

Menentukan torsi dipol listrik dalam 

medan listrik serbasama dengan 

menggunakan konsep momen dipole 

dan menentukan energi potensial 

dipole sebagai fungsi orientasi 

medan listrik ekternal 

25     

Menerapkan konsep kapasitansi dan 

hubungannya dengan muatan pada 

konduktor, potensial antar 

konduktor, dan dan energi yang 

tersimpan 

26     

Menentukan kapasitansi pelat 

paralel, silinder, dan kapasitor bola 

â€™spherical capacitorâ€™ 



27   
Menerapkan konsep- 

konsep arus listrik 

Mendefinisikan hubungan muatan 

dan arus listrik 

28     

Menerapkan hukum Ohm dan 

persyaratannya serta hubungan 

antara nilai resistor dengan sifat - 

sifat fisik bahan resistor 

29     
Menghitung energi dan daya listrik 

dalam suatu rangkaian listrik 

30     

Menerapkan aturan Kirchhoff\'s 

dalam membahas kekekalan muatan 

dan energi dan menerapkannya 

dalam menganalisis rangkaian DC. 

31     

Menerapkan pengaruh melepas dan 

menyisipkan resistor bola lampu 

atau hubung beban daya dalam 

rangkaian DC 

32     

Menerapkan pengisian dan 

pembuangan muatan pada kapasitor 

dalam bentuk representasi grafik 

muatan, tegangan, dan arus sebagai 

fungsi waktu 

33   

Menerapkan konsep-

konsep, hukum, dan 

teori magnet 

Mengenali bahwa Bumi mempunyai 

medan magnet yang secara kasar 

membentuk dipole magnet di dekat 

kutub-kutub geografik Bumi 

34     

Menentukan gaya magnet pada 

partikel muatan yang bergerak dalam 

medan magnet 

35     

Menganalisa gerakan muatan 

partikel dalam medan magnet 

serbasama 

36     

Menerapkan gagasan konsep gerak 

muatan untuk menjelaskan cara kerja 

pada; pemilih/selector kecepatan, 

siklotron, dan spektrometer massa. 

37     
Menggunakan hukum Biot-Savart 

untuk mendapatkan besar medan 



magnet dari berbagai ragam bentuk 

geometri kawat 

38     

Menentukan torsi pada arus yang 

melingkar dalam medan magnet 

dengan menggunakan momen dipole 

magnet lingkaran/lup serta energi 

potensial dipole magnet  

39     

Menerapkan sifat-sifat bahan magnet 

termasuk; diamagnetik, 

paramagnetik, dan feromagnetik 

serta pemagnetan (magnetisasi) 

bahan feromagnetik mencakup kurva 

histeresis 

40   

Menerapkan hukum dan 

persamaan AmpÃ¨re\'s, 

Faraday\'s, dan 

Maxwell\'s dan 

Menerapkan konsep-

konsep gelombang 

Menerapkan hukum Ampere\'s dan 

medan magnet yang dihasilkan oleh 

arus konstan serta hukum Ampere\'s 

pada bentuk -bentuk geometri 

simetris 

41     

Menganalisis perpindahan arus 

hukum Maxwell-Ampere\'s dan 

hubungannya dengan listrik dinamis 

42     

Menganalisis bagaimana persamaan 

Mazwellâ€™s menjelaskan 

hubungan gelombang 

elektromagnetik dan kecepatan 

cahaya 

43     

Mengidentifikasi rapat energi, fluks 

energi, dan tekanan/daya radiasi 

untuk gelombang elektromagnet 

44     

Menganailis gelombang mekanik 

dan membedakan antara konsep 

transversal, longitudinal, dan 

gelombang permukaan 

45     

Menerapkan gelombang 

elektromagnet dan spektrum pada 

teknik telekomunikasi 

46     
Menjelaskan radiasi gelombang 

elektromagnet untuk berbagai 



jangkauan gelombang dan 

interaksinya pada jaringan mahluk 

hidup dan pengaruhnya baik yang 

47     

Menjelaskan pemantulan dan 

transmisi gelombang pada saat 

melalui bidang batas antar dua 

medium 

48     

Menganalisis terjadinya superposisi 

dan interferensi gelombang pada 

kejadian gelombang berdiri dan 

proses terjadinya layangan seperti 

pada contoh; kawat senar gitar, pada 

pipa tertutup dan terbuka 

49     

Menjelaskan intensitas gelombang 

yang berkurang secara kuadratik 

terhadap sumber gelombang dalam 

tiga dimensi. 

50     

Menerapkan tingkat intensitas 

gelombang bunyi dengan 

menggunakan satuan decibel 

51     
Menerapkan efek Doppler untuk 

bunyi dan cahaya 

52   
Menerapkan konsep-

konsep optik geometri 

Menjelaskan berbagai metode untuk 

menentukan kecepatan cahaya 

53     

Menerapkan hukum pemantulan dan 

menerapkannya dalam situasi untuk 

satu atau lebih cermin datar 

54     

Mengidentifikasikan pemantulan dan 

transmisi gelombang pada saat 

melalui bidang batas antar dua 

medium 

55     
Menerapkan hukum Snellâ€™s dan 

prinsip Fermatâ€™s 

56     
Menerapkan hubungan indek bias 

terhadap kecepatan dan medium, 



57     

Menerapkan bagaimana munculnya 

sudut kritis pada fenomena 

pemantulan total 

58     

Mengevaluasi aplikasi pemantulan 

total pada piranti optik seperti pada 

serat optik, dan pemantulan pada 

prisma. 

59     

Menerapkan konsep dispersi cahaya 

untuk menjelaskan fenomena 

penguraian cahaya putih menjadi 

komponen cahaya berwarna oleh 

prisma, cara kerja spektrometer 

prisma, dan terjadinya pelangi 

60     
Menerapkan proses terjadinya 

polarisasi alami cahaya. 

61     

Menerapkan polarisasi linier cahaya 

yang dapat dihasilkan oleh proses 

pemantulan sudut Brewsterâ€™s 

62     
Menerapkan cara kerja filter 

polarisasi dan hukum Malusâ€™s 

63     

Menggunakan diagram dan atau 

persamaan cermin untuk 

menerapkan bagaimana bayangan 

yang dibentuk lensa cembung dan 

cekung 

64     

Menerapkan hubungan panjang 

fokus dan jariâ€“jari kelengkungan 

cermin permukaan bentuk bola 

65     

Menggunakan diagram dan atau 

persamaan lensa tipis untuk 

menerapkan pembentukan bayangan 

yang dibentuk oleh lensa 

cembung/cekung 

66     
Menggunakan fomula len-

makerâ€™s 

Kode : 1.184GM3000 

Mata Ujian : Fisika (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 
Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 



pembelajaran yang 

mendidik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 



15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 



22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 



30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-teori 

fisika yang meliputi struktur, 

dinamika, energetika dan 

kinetika serta penerapannya 

secara fleksibel 

Menerapkan konsep Gerak 

translasi, rotasi dan 

kesetimbangan benda tegar 

2     
Menerapkan konsep 

mekanika 

3     
Menerapkan konsep Suhu 

dan Kalor 

4     
Menerapkan konsep 

kelistrikan 

5     Menerapkan konsep optik 

6   

Memahami proses berpikir 

fisika dalam mempelajari 

proses dan gejala alam 

Mendeskripsikan gejala 

alam dalam cakupan 

mekanika partikel dan 

mekanika sistem kontinyu 

7     

Menerapkan konsep kalor 

dan prinsip konservasi 

energi dalam mesin kalor 

8     

Menerapkan konsep dan 

prinsip gejala gelombang 

dan optika dalam 

menyelesaikan masalah 

9     

Menerapkan konsep 

kelistrikan ( baik statis 

maupun dinamis ) dan 

kemagnetan dalam berbagai 

penyelesaikan masalah 



10   

Menggunakan bahasa simbolik 

dalam mendeskripsikan proses 

dan gejala alam/fisika 

Mendeskripsikan jenis-jenis 

gerak dan gaya 

11     

Menggunakan besaran dan 

satuan dalam kehidupan 

sehari-hari 

12   

Memahami struktur (termasuk 

hubungan fungsional antar 

konsep) ilmu fisika dan ilmu-

ilmu lain yang terkait 

Mengkaitkan konsep-

konsep fisika dengan ilmu-

ilmu sosial dalam bencana 

alam 

13     

Mengkaitkan konsep-

konsep fisika dengan ilmu 

lingkungan 

14   

Bernalar secara kualitatif 

maupun kuantitatif tentang 

proses dan hukum fisika 

Menggunakan hukum-

hukum dasar fisika untuk 

perhitungan fisika 

15   

Menerapkan konsep, hukum, 

dan teori fisika dan matematika 

untuk menjelaskan/ 

mendeskripsikan fenomena 

fisika 

Menerapkan konsep hukum 

thermodinamika 

16     Menerapkan medan magnet 

17     

Menerapkan konsep 

mekanika dalam proses 

biologi 

18   

Menjelaskan penerapan hukum-

hukum fisika dalam teknologi 

yang terkait dengan fisika 

terutama yang dapat ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari 

Menggunakan konsep 

thermodinamika dalam 

kehidupan sehari-hari 

19     

Menggunakan konsep 

getaran, gelombang, dan 

bunyi dalam kehidupan 

sehari-hari 

20     

Menggunakan konsep 

impuls dan momentum 

dalam kehidupan sehari-

hari 



21   
Memahami lingkup dan 

kedalaman fisika sekolah 

Mendeskripsikan lingkup 

fisika SMK kesehatan 

22     

Mendeskripsikan keluasan 

dan kedalaman materi fisika 

smk kesehatan 

23   

Kreatif dan inovatif dalam 

penerapan dan pengembangan 

bidang ilmu yang terkait dengan 

mata pelajaran fisika 

Menerapkan pengembangan 

bidang ilmu kesehatan yang 

terkait dengan mata 

pelajaran fisika 

24     

Menerapkan bidang ilmu 

obat yang terkait dengan 

mata pelajaran fisika 

25   

Menguasai prinsip-prinsip dan 

teori-teori pengelolaan dan 

keselamatan kerja/belajar di 

laboratorium sekolah 

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan teori-teori pengelolaan 

laboratorium fisika sekolah 

26     

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan teori-teori keselamatan 

kerja/belajar di 

laboratorium fisika sekolah 

27   

Menggunakan alat-alat ukur, 

alat peraga, alat hitung dan 

piranti lunak komputer untuk 

meningkatkan pembelajaran 

fisika di kelas, laboratorium dan 

lapangan 

Menggunakan alat ukur 

panjang dengan tepat 

28     
Menggunakan alat ukur 

kelistrikan 

29   

Merancang eksperiment fisika 

untuk keperluan pembelajaran 

atau penelitian 

Merancang eksperiment 

fisika untuk keperluan 

pembelajaran atau 

penelitian 

30   
Melaksanakan eksperimen 

fisika dengan cara yang benar 

Melaksanakan eksperimen 

mengukur besaran dalam 

fisika 

31     
Melaksanakan eksperimen 

menentukan getaran 



32   

Memahami sejarah 

perkembangan IPA pada 

umumnya khususnya fisika dan 

pikiran-pikiran yang mendasari 

perkembangan tersebut 

Mengemukakan sejarah 

perkembangan ilmu fisika 

33     

Mengemukakan 

perkembangan Hukum 

Newton 

Kode : 1.184GM4000 

Mata Ujian : Fisika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual 

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 



belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

6     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prins 

7 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi peserta 

didik (gaya belajar), karakter 

guru, ketersediaan sarana dan 

waktu 

8     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

9   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

10     

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 



ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. 

11 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

12     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

13     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

14     Menyusun RPP 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

16     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

17   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 



18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

19 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

20 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

23     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 



25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  

26     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

27   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan  

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang 

belum tuntas belajar. 

28     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

29 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

31     Menyusun proposal PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memahami konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-

teori fisika serta 

penerapannya secara 

fleksibel  

Membedakan konsep, hukum, 

dan teori fisika 

2     
Memberikan contoh konsep, 

hukum, dan teori fisika 



3   

Memahami proses berpikir 

fisika dalam mempelajari 

proses dan gejala alam 

Mengidentifikasi proses fisika 

pada gejala alam  

4   

Menggunakan bahasa 

simbolik dalam 

mendeskripsikan proses dan 

gejala alam/fisika 

Membaca suatu grafik/ diagram 

dan tanda matematis  

5     
Membaca suatu tabel dan tanda 

matematis 

6   

Memahami struktur 

(termasuk hubungan 

fungsional antar konsep) 

ilmu fisika dan ilmu-ilmu 

lain yang terkait 

Memahami hubungan fisika 

dengan ilmu lain yang terkait 

7   

Bernalar secara kualitatif 

maupun kuantitatif tentang 

proses dan hukum fisika (0) 

Memahami salah satu hukum 

fisika secara kualititatif (0) 

8     
Menerapkan salah satu hukum 

fisika secara kuantitatif 

9   

Menerapkan konsep, hukum, 

dan teori fisika untuk 

menjelaskan fenomena 

biologi, dan kimia.  

Menghitung salah satu besaran 

(P, V, atau T) dalam gas ideal 

10     

Menentukan spektrum cahaya 

matahari yang digunakan untuk 

proses fotosintesis 

11   

Menjelaskan penerapan 

hukum-hukum fisika dalam 

teknologi terutama yang 

dapat ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari  

Memahami penerapan kabel 

serat optik dalam kehidupan 

sehari-hari 

12     

Memahami penerapan 

gelombang mikro dalam 

kehidupan sehari-hari 

13   
Memahami lingkup dan 

kedalaman fisika sekolah  

Menyebutkan nama besaran 

pokok dan besaran turunan 

beserta satuannya. 



14     
Mengkonversi satuan besaran 

fisika. 

15     
Membaca skala alat ukur 

besaran pokok 

16     

Memahami hubungan antara 

parameter fisika kinematika 

menggunakan metoda analisa 

grafis. 

17     

Menerapkan persamaan 

kecepatan tetap dan percepatan 

tetap pada objek yang bergerak. 

18     

Menyelesaikan masalah gerak 

melingkar benda uniform 

termasuk percepatan sentripetal 

19     

Menerapkan Hukum Newton 

pada bidang datar dan bidang 

miring. 

20     

Menggunakan metode analisa 

grafik untuk menyelesaiakan 

masalah energi potensial 

gravitasi, gaya, kekuatan medan 

gaya, dan kekekalan energi, 

sebagai contoh, dalam 

penghitungan pelepasan objek. 

21     

Menganalisa parameter fisis 

pada gerak melingkar pada 

benda uniform. (0) 

22     

Menganalisis gaya-gaya yang 

bekerja pada benda atau sistem 

benda hubungannya dengan daya 

atau usaha. 

23     Menghitung konstanta Pegas. 

24     

Menerapkan gaya pemulihan 

linier (hukum Hookes) dan 

mengaitkannya dengan gerak 

pegas bermassa m. 



25     

Menerapkan torsi, momentum 

sudut dan hukum Newtons untuk 

gerak rotasi. 

26     

Mererapkan hubungan antara 

massa, jarak, dan konstanta 

inersia pada momen inersia.M 

27     
Menerapkan gerak translasi dan 

gerak rotasi pada benda tegar. 

28     

Menerapkan hubungan antara 

tekanan hidrostatis terhadap 

kedalaman. 

29     

Menerapkan hubungan antara 

tekanan dan laju air terhadap 

luas penampang pada fluida 

dinamis 

30     

Menerapkan hubungan antara 

aliran fluida dinamis terhadap 

usaha dan daya. 

31     
Menghitung salah satu parameter 

fisis hukum bernoulli. 

32     

Membedakan mekanisme aliran 

kalor/ panas mencakup 

konduksi, konveksi, dan radiasi 

dan menyelesaikan soal-soal 

yang berhubungan dengan 

konduksi kalor. 

33     

Menghitung salah satu parameter 

fisis azas black ketika terjadi 

perubahan wujud zat. 

34     

Menghitung salah satu parameter 

fisis dalam hantaran kalor 

konduksi. 

35     

Menghitung salah satu parameter 

fisis dalam hantaran kalor 

radiasi. 



36     

Menerapkan hukum gas ideal 

termasuk perbedaan gas ril dan 

gas ideal. 

37     

Menghitung salah satu parameter 

fisis pada persamaan Boyle-Gay 

Lussac. 

38     

Menerapkan hubungan 

Persamaan Umum gas Ideal 

dengan Energi Kinetik pada gas 

monoatomik. 

39     

Menjelaskan empat proses 

termodinamika menggunakan 

analisa grafis. 

40     

Menerapkan Usaha Luar dan 

Energi Dalam pada gas 

monoatomik 

41     
Menghitung gravitasi bumi 

dengan bandul sederhana. 

42     

Menerapkan gelombang 

mekanik dan membedakan 

antara konsep transversal, 

longitudinal, dan gelombang 

permukaan. 

43     

Menganalisis terjadinya 

superposisi dan interferensi 

gelombang pada kejadian 

gelombang berdiri dan proses 

terjadinya layangan seperti pada 

contoh; kawat senar gitar, pada 

pipa tertutup dan terbuka. 

44     
Menerapkan perambatan 

gelombang, prinsip Huygens. 

45     
Menerapkan prinsip interferensi 

pada dua celah empit. 

46     

Menerapkan difraksi cahaya oleh 

celah persegi dan oleh celah 

bukaan melingkar. 



47     

Menerapkan tingkat intensitas 

gelombang bunyi dengan 

menggunakan satuan decibel. 

48     
Menerapkan efek Doppler untuk 

bunyi 

49     

Menerapkan pemantulan dan 

pembiasan cahaya pada bidang 

batas antara dua media. 

50     

Menerapkan hukum Snellâ€™s 

dan prinsip Fermatâ€™s dan 

menjelaskan hubungan indek 

bias terhadap kecepatandan 

medium. 

51     
Memahami prinsip kerja alat 

optik.. 

52     

Menentukan gaya magnet dan 

kuat medan magnet pada partikel 

muatan yang bergerak dalam 

medan magnet. 

53     

Menjelaskan pengaruh induksi 

magnetik dan menghitung salah 

satu parameter dari induksi 

medan magnet. 

54     

Menggunakan hukum Biot-

Savart untuk mendapatkan besar 

medan magnet dari berbagai 

ragam bentuk geometri kawat. 

55     

Menerapkan hukum Ampere's 

dan medan magnet yang 

dihasilkan oleh arus konstan.  

56     
Menerapkan hubungan muatan 

dan arus listrik 

57     
Menerapkan hukum Ohm dan 

persaratannya.  

58     

Menerapkan aturan Kirchhoff's 

dalam membahas kekekalan 

muatan dan energi dan 



menerapkannya dalam 

menganalisis rangkaian 

59     

Menerapkan energi dan daya 

listrik dalam suatu rangkaian 

listrik. 

60     

Membedakan arus searah dan 

arus bolak-balik melalui analisa 

grafis. 

61     

Menghitung arus/tegangan 

maksimum, nilai arus/tegangan 

efektif dari suatu rangkaian 

listrik arus bolak-balik. 

62     
Menerapkan dan menghitung 

daya listrik. 

63     

Memberikan contoh dampak 

positif dan negatif radioaktif 

secara kualitatif. 

64     Menghitung peluruhan radioaktif 

65   

Kreatif dan inovatif dalam 

penerapan dan 

pengembangan bidang ilmu 

fisika dan ilmu-ilmu yang 

terkait.  

Mengidentifikasi aspek-aspek 

fisika dalam penerapan dan 

pengembangan teknologi 

66   

Menguasai prinsip-prinsip 

dan teori-teori pengelolaan 

dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium 

fisika sekolah 

Menerapkan keamanan 

kelistrikan pada pelaksanaan 

praktikum  

67   

Menggunakan alat-alat ukur, 

alat peraga, alat hitung, dan 

piranti lunak komputer untuk 

meningkatkan pembelajaran 

fisika di kelas, laboratorium, 

dan lapangan.  

Menggunakan salah satu alat 

ukur fisika 

68   

Merancang eksperimen 

fisika untuk keperluan 

pembelajaran atau penelitian.  

Menyiapkan alat dan bahan yang 

digunakan pada salah satu 

eksperimen fisika 



69   

Melaksanakan eksperimen 

fisika dengan cara yang 

benar  

Mengambil data pada salah satu 

eksperimen fisika 

70   

Memahami sejarah 

perkembangan IPA pada 

umumnya khususnya fisika 

dan pikiran-pikiran yang 

mendasari perkembangan 

tersebut.  

Mendeskripsikan salah satu 

penemuan pada era fisika 

modern 

Kode : 1.184GM5000 

Mata Ujian : Fisika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik 

peserta didik dari 

aspek fisik, moral, 

spiritual, sosial, 

kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami 

karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, 

spiritual, dan latar 

belakang sosial-

budaya 

Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek fisik  
 

2     

Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek 

intelektual  

 

3     

Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek sosial 

emosional  

 

4     
Mengkatagorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek moral 
 

5     
Mengkatagorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek spiritual 
 

6     

Mengkatagorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek latar 

belakang sosial budaya 

 



7   

Mengidentifikasi 

potensi peserta didik 

dalam mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran yang 

diampu dalam ranah 

pengetahuan dan keterampilan 

 

8     

Mengkatagorikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran yang 

diampu 

 

9   

Mengidentifikasi 

bekal-ajar awal 

peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

 

11   

Mengidentifikasi 

kesulitan belajar 

peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan keterampilan 

pada mata pelajaran yang 

diampu. 

 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami berbagai 

teori belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik terkait 

dengan mata 

pelajaran yang 

diampu 

  

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan 

berbagai pendekatan, 

strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran 

yang mendidik 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran ilmiah/saintifik, 

strategi, model pembelajaran 

(inquiry/discovery), metode dan 

teknik pembelajaran 

 



secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

15     

Menerapkan pendekatan 

pembelajran ilmiah/saintifik, 

strategi, model 

pembelajaran(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, prosejct 

based learning), metode dan 

teknik pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip pembelaja 

 

16 

Mengembang kan 

kurikulum yang 

terkait dengan mata 

pelajaran yang 

diampu  

Memahami prinsip-

prinsip 

pengembangan 

kurikulum  

  

17   

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang 

diampu  

  

18 

Mengembang kan 

kurikulum yang 

terkait dengan mata 

pelajaran yang 

diampu  

Menentukan 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang 

diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

dengan memperhatikan (sifat 

materi pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

 

19     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

 

20   

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu yang terkait 

dengan pengalaman 

belajar dan tujuan 

pembelajaran 

Menguraikan pemilihan materi 

pembelajaran yang diampu 

berdasarkan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap. 

 



21     

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap. 

 

22 

Mengembang kan 

kurikulum yang 

terkait dengan mata 

pelajaran yang 

diampu  

Menentukan 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang 

diampu  

  

23   

Mengembangkan 

indikator dan 

instrumen penilaian 

  

24 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan 

yang mendidik 

Memahami prinsip-

prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik  

  

25   

Mengembangkan 

komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

  

26 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan 

yang mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun lapangan  

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuaidengan 

KD/materi yang 

akandipelajaripesertadidik 

 

27     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan model 

pembelajaran yang dipilih. 

 

28     

Mengembangakan pengelolaan 

kelas sesuai dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun lapangan 

 

29     MenyusunRPP  



30   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan 

standar keamanan 

yang dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

 

31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan 

yang mendidik 

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan 

standar keamanan 

yang dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di laboratorium 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Melaksanakan 

pembelajaran 

yang mendidik 

di kelas dengan 

memperhatikan 

standar 

keamanan 

yang 

dipersyaratkan. 

32       

Melaksanakan 

pembelajaran 

yang mendidik 

di laboratorium 

dengan 

memperhatikan 

standar 

keamanan 

yang 

dipersyaratkan. 

33 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan 

yang mendidik 

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

sumber belajar yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata 

pelajaran yang 

diampu untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

 

34 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan 

yang mendidik 

Mengambil 

keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang 

diampu sesuai 

  



dengan situasi yang 

berkembang 

35 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan 

yang mendidik 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

yang diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam pengembangan 

sumber belajar 

 

36 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta 

didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi 

yang dimiliki 

Menyediakan 

berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk 

mendorong peserta 

didik mencapai 

prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

 

37 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta 

didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi 

yang dimiliki 

Menyediakan 

berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya 

  

38 

Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan 

santun dengan 

peserta didik 

Memahami berbagai 

strategi 

berkomunikasi yang 

efektif, empatik, 

persuasif, dan santun, 

secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

  

39 

Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan 

santun dengan 

peserta didik 

Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang 

khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara 

siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

Menerapkan komunikasi efektif 

pada kegiatan pembelajaran 
 



psikologis peserta 

didik untuk ambil 

bagian dalam 

40 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Memahami prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu 

  

41 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Menentukan aspek-

aspek proses dan 

hasil belajar yang 

penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menentukan aspek proses dan 

hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

 

42 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Menentukan 

prosedur penilaian 

dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

  

43   

Mengembangkan 

instrumen penilaian 

dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

 

44     
Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil belajar 
 

45 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan 

hasil belajar secara 

berkesinambungan 

dengan 

menggunakan 

berbagai instrumen 

  

46   

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan 

hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

  



47   

Melakukan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Menelaah hasil evaluasi proses 

pembelajaran dan hasil belajar 
 

48 

Memanfaatkan 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan 

evaluasi untuk 

menentukan 

ketuntasan belajar  

Mengukur tingkat pencapaian 

ketuntasan belajar peserta didik 
 

49     
Mengklasifikasikan ketuntasan 

belajar peserta didik 
 

50     

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang belum 

tuntas belajar. 

 

51     

Merancang program pengayaan 

untuk peserta didik yang sudah 

tuntas belajar 

 

52   

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan 

evaluasi untuk 

merancang program 

remedial dan 

pengayaan 

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang belum 

tuntas belajar. 

 

53     

Merancang program pengayaan 

untuk peserta didik yang sudah 

tuntas belajar 

 

54 

Memanfaatkan 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Mengkomunikasikan 

hasil penilaian dan 

evaluasi kepada 

pemangku 

kepentingan  

  

55   

Memanfaatkan 

informasi hasil 

penilaian dan 

evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan 

kualitas 

pembelajaran 

  



56 

Melakukan 

tindakan reflektif 

untuk peningkatan 

kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi 

terhadap 

pembelajaran yang 

telah dilaksanakan  

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran (materi, 

pendekatan, strategi, model, 

metode, sarana dan prasarana, 

serta waktu) 

 

57 

Melakukan 

tindakan reflektif 

untuk peningkatan 

kualitas 

pembelajaran 

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk 

perbaikan dan 

pengembangan 

pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang 

diampu  

  

58   

Melakukan 

penelitian tindakan 

kelas untuk 

meningkatkan 

kualitas 

pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

 

59     Menyusun proposal PTK  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memahami konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-

teori fisika serta 

penerapannya secara 

fleksibel  

Membedakan konsep, hukum, 

dan teori fisika 

2     
Memberikan contoh konsep, 

hukum, dan teori fisika 

3   

Memahami proses berpikir 

fisika dalam mempelajari 

proses dan gejala alam (0) 

Mengidentifikasi proses fisika 

pada gejala alam  

4   
Menggunakan bahasa 

simboli kdalam 

Membaca suatu grafik/ diagram 

dan tanda matematis  



mendeskripsikan proses dan 

gejala alam/fisika (0) 

5     
Membaca suatu tabel dan tanda 

matematis 

6   

Memahami struktur 

(termasuk hubungan 

fungsional antar konsep) 

ilmu fisika dan ilmu-ilmu 

lain yang terkait (0) 

Memahami hubungan fisika 

dengan ilmu lain yang terkait 

7   

Bernalar secara kualitatif 

maupun kuantitatif tentang 

proses dan hukum fisika (0) 

Memahami salah satu hukum 

fisika secara kualitatif 

8     
Menerapkan salah satu hukum 

fisika secara kuantitatif 

9   

Menerapkan konsep, hukum, 

dan teori fisika untuk 

menjelaskan fenomena 

biologi, dan kimia.  

Menghitung salah satu besaran 

(P, V, atau T) dalam gas ideal 

10     

Menentukan spektrum cahaya 

matahari yang digunakan untuk 

proses fotosintesis 

11   

Menjelaskan penerapan 

hukum-hukum fisika dalam 

teknologi terutama yang 

dapat ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari  

Memahami penerapan kabel 

serat optik dalam kehidupan 

sehari-hari 

12     

Memahami penerapan 

gelombang mikro dalam 

kehidupan sehari-hari 

13   
Memahami lingkup dan 

kedalaman fisika sekolah  

Menyebutkan nama besaran 

pokok dan besaran turunan 

beserta satuannya. 

14     
Mengkonversi satuan besaran 

fisika. 

15     
Membaca skala alat ukur 

besaran pokok 



16     

Memahami hubungan antara 

parameter fisika kinematika 

menggunakan metoda analisa 

grafis. 

17     

Menerapkan persamaan 

kecepatan tetap dan percepatan 

tetap pada objek yang bergerak. 

18     

Menyelesaikan masalah gerak 

melingkar benda uniform 

termasuk percepatan sentripetal. 

19     

Menerapkan Hukum Newton 

pada bidang datar dan bidang 

miring. 

20     

Menggunakan metode analisa 

grafik untuk menyelesaiakan 

masalah energi potensial 

gravitasi, gaya, kekuatan medan 

gaya, dan kekekalan energi, 

sebagai contoh, dalam 

penghitungan pelepasan objek. 

21     

Menganalisa parameter fisis 

pada gerak melingkar pada 

benda uniform. 

22     

Menganalisis gaya-gaya yang 

bekerja pada benda atau sistem 

benda hubungannya dengan daya 

atau usaha. 

23     Menghitung konstanta Pegas. 

24     

Menerapkan gaya pemulihan 

linier (hukum Hookes) dan 

mengaitkannya dengan gerak 

pegas bermassa m. 

25     

Menerapkan alasan perubahan 

kedudukan pada saat mengamati 

matahari dan bulan dan alasan 

terjadinya bentuk-bentuk fase 

bulan dan gerhana. 



26     

Menganalisa lapisan atmosfer 

bumi berhubungan dengan 

kondisi cuaca dan iklim bumi. 

27     

Memahami bahwa Bumi 

mempunyai medan magnet yang 

secara kasar membentuk dipole 

magnet di dekat kutub-kutub 

geografik Bumi. 

28     

Menerapkan torsi, momentum 

sudut dan hukum Newtons untuk 

gerak rotasi. 

29     

Mererapkan hubungan antara 

massa, jarak, dan konstanta 

inersia pada momen inersia. 

30     
Menerapkan gerak translasi dan 

gerak rotasi pada benda tegar. 

31     

Menerapkan hubungan antara 

tekanan hidrostatis terhadap 

kedalaman. 

32     

Menerapkan hubungan antara 

tekanan dan laju air terhadap 

luas penampang pada fluida 

dinamis 

33     

Menerapkan hubungan antara 

aliran fluida dinamis terhadap 

usaha dan daya. 

34     
Menghitung salah satu parameter 

fisis hukum bernoulli. 

35     

Membedakan mekanisme aliran 

kalor/ panas mencakup 

konduksi, konveksi, dan radiasi 

dan menyelesaikan soal-soal 

yang berhubungan dengan 

konduksi kalor. 

36     

Menghitung salah satu parameter 

fisis azas black ketika terjadi 

perubahan wujud zat. 



37     

Menghitung salah satu parameter 

fisis dalam hantaran kalor 

konduksi. 

38     

Menghitung salah satu parameter 

fisis dalam hantaran kalor 

radiasi. 

39     

Menerapkan hukum gas ideal 

termasuk perbedaan gas ril dan 

gas ideal. 

40     

Menghitung salah satu parameter 

fisis pada persamaan Boyle-Gay 

Lussac. 

41     

Menerapkan hubungan 

Persamaan Umum gas Ideal 

dengan Energi Kinetik pada gas 

monoatomik. 

42     

Menjelaskan empat proses 

termodinamika menggunakan 

analisa grafis  

43     

Menerapkan Usaha Luar dan 

Energi Dalam pada gas 

monoatomik. 

44     
Menghitung gravitasi bumi 

dengan bandul sederhana. 

45     

Menerapkan gelombang 

mekanik dan membedakan 

antara konsep transversal, 

longitudinal, dan gelombang 

permukaan. 

46     

Menganalisis terjadinya 

superposisi dan interferensi 

gelombang pada kejadian 

gelombang berdiri dan proses 

terjadinya layangan seperti pada 

contoh; kawat senar gitar, pada 

pipa tertutup dan terbuka. 

47     
Menerapkan perambatan 

gelombang, prinsip Huygens. 



48     
Menerapkan prinsip interferensi 

pada dua celah empit. 

49     

Menerapkan difraksi cahaya oleh 

celah persegi dan oleh celah 

bukaan melingkar. 

50     

Menerapkan tingkat intensitas 

gelombang bunyi dengan 

menggunakan satuan decibel. 

51     
Menerapkan efek Doppler untuk 

bunyi 

52     
Menerapkan pemantulan dan 

pembiasan cahaya pada  

53     

Menerapkan hukum Snellâ€™s 

dan prinsip Fermatâ€™s dan 

menjelaskan hubungan indek 

bias terhadap kecepatandan 

medium. 

54     
Memahami prinsip kerja alat 

optik. 

55     

Menentukan gaya magnet dan 

kuat medan magnet pada partikel 

muatan yang bergerak dalam 

medan magnet. 

56     

Menjelaskan pengaruh induksi 

magnetik dan menghitung salah 

satu parameter dari induksi 

medan magnet. 

57     

Menggunakan hukum Biot-

Savart untuk mendapatkan besar 

medan magnet dari berbagai 

ragam bentuk geometri kawat. 

58     

Menerapkan hukum Ampere\'s 

dan medan magnet yang 

dihasilkan oleh arus konstan.  

59     
Menerapkan hubungan muatan 

dan arus listrik 



60     
Menerapkan hukum Ohm dan 

persaratannya.  

61     

Menerapkan aturan Kirchhoff\'s 

dalam membahas kekekalan 

muatan dan energi dan 

menerapkannya dalam 

menganalisis rangkaian 

62     

Menerapkan energi dan daya 

listrik dalam suatu rangkaian 

listrik. 

63     

Membedakan arus searah dan 

arus bolak-balik melalui analisa 

grafis. 

64     

Menghitung arus/tegangan 

maksimum, nilai arus/tegangan 

efektif dari suatu rangkaian 

listrik arus bolak-balik. 

65     
Menerapkan dan menghitung 

daya listrik. 

66     

Memberikan contoh dampak 

positif dan negatif radioaktif 

secara kualitatif. 

67     Menghitung peluruhan radioaktif 

68     

Mengidentifikasi aspek-aspek 

fisika dalam penerapan dan 

pengembangan teknologi 

69     

Menerapkan keamanan 

kelistrikan pada pelaksanaan 

praktikum  

70     
Menggunakan salah satu alat 

ukur fisika 

71     

Menyiapkan alat dan bahan yang 

digunakan pada salah satu 

eksperimen fisika 



72   

Kreatif dan inovatif dalam 

penerapan dan 

pengembangan bidang ilmu 

fisika dan ilmu-ilmu yang 

terkait.  

Mengidentifikasi aspek-aspek 

fisika dalam penerapan dan 

pengembangan teknologi 

73   

Menguasai prinsip-prinsip 

dan teori-teori pengelolaan 

dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium 

fisika sekolah 

Menerapkan keamanan 

kelistrikan pada pelaksanaan 

praktikum  

74   

Menggunakan alat-alat ukur, 

alat peraga, alat hitung, dan 

piranti lunak komputer untuk 

meningkatkan pembelajaran 

fisika di kelas, laboratorium, 

dan lapangan.  

Menggunakan salah satu alat 

ukur fisika 

75   

Merancang eksperimen 

fisika untuk keperluan 

pembelajaran atau penelitian.  

Menyiapkan alat dan bahan yang 

digunakan pada salah satu 

eksperimen fisika 

76   

Melaksanakan eksperimen 

fisika dengan cara yang 

benar  

Mengambil data pada salah satu 

eksperimen fisika 

77   

Memahami sejarah 

perkembangan IPA pada 

umumnya khususnya fisika 

dan pikiran-pikiran yang 

mendasari perkembangan 

tersebut.  

Mendeskripsikan salah satu 

penemuan pada era fisika 

modern 

Kode : 1.207GJ0000 

Mata Ujian : Geografi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial- budaya. 

Menganalisis gaya 

belajar peserta didik 



2   

Menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan langkah-

langkah pendekatan 

saintifik dalam 

pembelajaran 

3   

Menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik 

Menjelaskan 

langkah-langkah 

model-model 

pembelajaran 

berbasis masalah 

4   

Menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan langkah-

langkah pembelajaran 

yang menggunakan 

model-model 

pembelajaran 

berbasis masalah 

5 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan pembelajaran 

di dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan 

Menjelaskan kegiatan 

inti  

6     

Mengidentifikasi 

materi pembelajaran 

yang menunjang 

ketercapaian KD 

dalam menyusun RPP 

7     
Mengidentifikasi 

komponen RPP 

8   

Menggunakan media pembelajaran 

dan sumber belajar yang relevan 

dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menjelaskan fungsi 

media pembelajaran 

9     

Menentukan media 

pembelajaran yang 

sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran 

10     
Penerapan TIK dalam 

pembelajaran 



11     
Menjelaskan kriteria 

pemilihan media 

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi dengan 

karakteristik mata pelajaran yang 

diampu 

Menentukan teknik 

penilaian hasil belajar 

13     

Menentukan 

penilaian proses dan 

hasil belajar 

14 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Penentuan standar isi, 

proses dan penilaian 

dalam kurikulum 

2013 

15 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Menentukan 

penilaian dengan 

observasi, penilaian 

diri, penilaian antar 

teman dan jurnal 

16 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Melaksanakanpembelajaran yang 

mendidik di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan 

memperhatikan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan dalam 

kurikulum 13 

17 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk peningkatan 

keprofesionalan. 

Mengidentifikasi 

permasalahan 

pembelajaran yang 

dapat diselesaikan 

dengan PTK 

18     
Memberi contoh 

tahapan siklus PTK 

19     

Menentukan judul 

penelitian yang sesuai 

untuk PTK 

20     

Menemukan 

perbedaan PTK 

dengan penelitian 

formal lainnya 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

Menguasai hakikat 

struktur keilmuan, ruang 

lingkup, dan objek 

geografi. 

Menjelaskan konsep 

geografi  

2     

Menerapkan prinsip 

geografi berdasarkan 

fenomena yang terjadi 

3     

Menganalisis fenomena 

geosfer dengan 

menggunakan pendekatan 

geografi 

4   

Menguasai materi 

geografi secara luas dan 

mendalam 

Mengidentifikasi 

persebaran fauna di 

Indonesia 

5     
Mengidentifikasi 

persebaran flora di dunia 

6     
Mengidentifikasi fungsi 

wilayah konservasi 

7   

Menguasai materi 

geografi secara luas dan 

mendalam 

Menjelaskan potensi barang 

tambang 

8     
Mengidentifikasi sebaran 

barang tambang 

9     
Menganalisis masalah 

lingkungan hidup 

10   

Menguasai materi 

geografi secara luas dan 

mendalam 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

mitigasi bencana (3) 

11     
Mengidentifikasi sebaran 

daerah rawan bencana 

12     
Mengidentifikasi faktor 

penyebab bencana 



13   

Menguasai materi 

geografi secara luas dan 

mendalam 

Menjelaskan potensi fisik 

wilayah Indonesia 

14   

Menguasai materi 

geografi secara luas dan 

mendalam 

Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi ketahanan 

pangan  

15   

Menguasai materi 

geografi secara luas dan 

mendalam 

Mengidentifikasi 

persebaran bentuk energi 

alternatif 

16   
Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran geografi 

Menjelaskan dampak 

vulkanisme terhadap 

kehidupan 

17     
Mendeskripsikan tentang 

seisme terhadap kegidupan 

18     
Menentukan skala peta dari 

jarak sebenarnya 

19     
Menentukan jenis proyeksi 

yang digunakan pada peta 

20     

Menjelaskan cara yang 

digunakan dalam 

menentukan arah dan lokasi 

21     

Menjelaskan cara-cara 

penggambaran relief pada 

peta 

22     

Menganalisis unsur-unsur 

intepretasi pada suatu 

obyek 

23     

Menjelaskan jenis citra 

penginderaan jauh berdasar 

spektrum yang digunakan 

24     

Menjelaskan tahapan-

tahapan dalam penafsiran 

citra penginderaan jauh 

25     

Menyebutkan tahapan dan 

manfaat pengolahan citra 

digital 



26     

Menganalisis pemanfaatan 

fungsi analisa spasial SIG 

pada berbagai aplikasi 

27     

Menunjukkan teori 

terjadinya tata surya yang 

di kemukakan oleh 

beberapa ahli. 

28     

Menjelaskan akibat yang 

ditimbulkan oleh fenomena 

pergerakan lempeng bumi 

29     

Menunjukan fenomena 

yang terjadi sebagai akbat 

rotasi dan revolusi bumi 

30   

Menguasai materi 

geografi secara luas dan 

mendalam 

Menjelaskan proses 

pembentukan tanah 

31   
Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran geografi 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

lapisan atmosfer 

32   

Menguasai hakikat 

struktur keilmuan, ruang 

lingkup, dan objek 

geografi. 

Menghitung temperatur 

berdasarkan ketinggian 

tempat  

33   
Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran geografi 

Menentukan zona 

berdasarkan klasifikasinya 

34     

Menganalisa dampak 

perubahan cuaca dibidang 

transportasi 

35   

Menguasai hakikat 

struktur keilmuan, ruang 

lingkup, dan objek 

geografi. 

Mengidentifikasi pola 

pemukiman di desa 

36     
Menjelaskan dampak 

interaksi desa  

37 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi 

geografi secara luas dan 

mendalam 

Mengidentifikasi jenis â€“ 

jenis batuan penyusun 

lithosfer dalam 



pemanfaatannya oleh 

manusia  

38     
Menentukan pembangunan 

wilayah berkelanjutan 

39   
Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran geografi 

Menjelaskan sifat fisik air 

laut dengan kondisi 

perairan laut di suatu 

wilayah 

40     
Menghitung pertumbuhan 

penduduk di suatu wilayah 

41     

Menjelaskan bentuk-bentuk 

kearifan lokal dalam 

pemanfaatan sumberdaya 

alam bidang pariwisata 3 

42     

Mengidentifikasi 

kharakteristik negara 

berkembang 

43   

Menguasai materi 

geografi secara luas dan 

mendalam 

Mengidentifikasi 

permasalahan permukiman 

di kota (3) 

44     
Menentukan alih fungsi 

lahan di pinggiran kota 

45     

Memutuskan pusat 

pertumbuhan terhadap 

perkembangan teknologi 

ekonomi 

46     

Mengidentifikasi 

karakteristik wilayah dan 

pewilayahan 

47     
Menentukan pembangunan 

wilayah berkelanjutan 

48     

Membandingkan dampak 

pola aliran sungai terhadap 

erosi dan sedimentasi 



49     

Menganalisis potensi air 

tanah berdasarkan kondisi 

morfologi tanah 

50     

Menentukan kharakteristik 

laut berdasarkan 

klasifikasinya 

51   

Menguasai hakikat 

struktur keilmuan, ruang 

lingkup, dan objek 

geografi. 

Membandingkan 

persebaran penduduk antar 

wilayah di Indonesia 

52     

Mencontohkan perubahan 

penduduk yang disebabkan 

oleh gerakan penduduk 2 

53     

Mengidentifikasi 

permasalahan penelitian 

geografi 

54     
Memilih pokok 

permasalahan geografi 

55     
Menentukan teknik 

pengumpulan data geografi 

56     

Menerapkan pendekatan 

geografi untuk mengkaji 

gejala geosfer 

57     

Mengidentifikasi 

permasalahan sumber data 

kependudukan 

58     

Menjelaskan kharakteristik 

kependudukan negara 

berkembang 

59 

"Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan diri 

" 

"Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri " 

Menjelaskan pemanfaatan 

penginderaan jauh pada 

berbagai bidang 

60     
Menganalisis manfaat SIG 

pada berbagai bidang 



61     
Menjelaskan tahapan dalam 

sistem informasi geografis 

Kode : 1.495GM1130 

Mata Ujian : Geologi Pertambangan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial budaya 

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Intelektual 

(tingkat daya tangkap, 

kecerdasan penguasaan 

pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

2     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Emosional 

( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kematangan kejiwaan 

3     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Spiritual 

(taat, jujur, ketaqwaan 

dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama 

yang dianut 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai 

capaian perkembangan 

intelektual 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

dikelompokkan sesuai 



tingkat kesulitan 

belajarnya 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan 

sesuai dengan 

karakteristik materi yang 

akan diajarkan 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan 

dengan tepat 

8     

Berbagai metoda dan 

teknik pembalajaran 

dijelaskan dengan benar 

9     

Berbagai metoda dan 

teknik pembelajaran 

diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan 

hasil identifikasi 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar 



14     

Materi pembelajaran 

dipilih berdasarkan hasil 

identifikasi 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun di lapangan 

sesuai dengan komponen-

komponen RPP 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

18     

Pelaksanaan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macammacam teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan 

kegunaannya 



20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk 

mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampu 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) 

diidentifikasi sesuai 

dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

24     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi ( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan 

karakteristik kompetensi 



dasar pada setiap paket 

keahlian. 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

26     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

28   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian 

tindakan kelas dijelaskan 

dengan benar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Menyajikan gambar 

konstruksi geometris 

berdasarkan bentuk 

konstruksi sesuai fungsi dan 

prosedur penggunaan 

peralatan gambar, garis 

gambar dan simbol 

kelengkapan informasi 

gambar. 

Memahami siklus geologi 

terjadinya batuan disusun sesuai 

urutan kejadian. 



2     

Menyajikan gambar konstruksi 

garis, sudut, lingkaran dan gambar 

bidang berdasarkan bentuk 

kontruksi geometris sesuai 

prosedur. 

3   

Mengelola komponen 

ukuran, pada gambar teknik 

berdasarkan sistem 

pemberian ukuran sesuai 

posisi, referensi dan 

kebutuhan ukuran langkah 

pengerjaan benda.proyeksi 

orthogonal (2D) dan gambar 

potongan. 

Menyeleksi persyaratan penyajian 

gambar proyeksi berdasarkan 

aturan gambar proyeksi piktorial 

(3D). 

4     

Menyajikan gambar proyeksi 

sudut pertama dan sudut ketiga 

secara sketsa dan menggunakan 

alat berdasarkan aturan gambar 

proyeksi orthogonal (2D). 

5   

Menyajikan gambar benda 

secara gambar sketsa dan 

gambar rapi, berdasarkan 

aturan proyeksi piktorial 

(3D), proyeksi orthogonal 

(2D) dan gambar potongan. 

Melengkapi garis, batas, angka 

dan simbol ukuran, sesuai aturan 

tanda ukuran dan peletakan ukuran 

gambar teknik. 

6     

Mendesain garis, batas, angka dan 

simbol ukuran, sesuai aturan tanda 

ukuran dan peletakan ukuran 

gambar teknik. 

7   

Menyajikan hasil penerapan 

pengelolaan informasi digital 

melalui pemanfaatan 

perangkat lunak pengolah 

informasi. 

Menentukan kondisi operasi 

perangkat lunak pengolah 

informasi. 

8     

Menafsirkan pengelolaan 

informasi digital melalui 

pemanfaatan perangkat lunak 

pengolah informasi. 

9     
Memeriksa pengelolaan informasi 

digital melalui pemanfaatan 



perangkat lunak pengolah 

informasi. 

10   

Menyajikan hasil penerapan 

pengelolaan informasi digital 

melalui komunikasi daring 

(online). 

Memeriksa pengetahuan 

pengelolaan informasi digital 

melalui pemanfaatan komunikasi 

daring (online). 

11   

Menyajikan hasil penerapan 

keikutsertaan dalam 

pembelajaran melalui kelas 

maya. 

Menyajikan hasil penerapan 

pengelolaan informasi digital 

melalui komunikasi daring 

(online). 

12   

Menyajikan hasil penerapan 

perancangan visualisasi 

konsep 

Menyajikan rancangan visulaisasi 

konsep. 

13   

Menyajikan hasil penerapan 

visualisasi konsep dalam 

bentuk presentasi video. 

Merancang presentasi video. 

14   

Menyajikan hasil penerapan 

visualisasi konsep dalam 

bentuk simulasi visual. 

Merancang bentuk simulasi visual. 

15   

Menyajikan hasil penerapan 

pemformatan dokumen/buku 

digital. 

Menentukan performatan 

dokumen/buku digital. 

16   
Memahami proses 

terbentuknya bumi.  

Memahami siklus geologi 

terjadinya batuan disusun sesuai 

urutan kejadian. 

17     
Mengorelasikan peristiwa 

terjadinya siklus antar batuan. 

18     

Menjelaskan Teori-teori 

pembentukan bumi (Hipotesa 

Nebula, Hipotesa Planetisimal, 

Hipotesa Pasang Surut Bintang 

dan Hipotesa Kondensasi) 

19   
Menjelaskan susunan interior 

bumi. 

Menjelaskan gaya eksogen dan 

endogen geologi dan sebab-sebab 

terjadinya. 



20   

Menyajikan hasil penerapan 

pengelolaan informasi digital 

melalui pemanfaatan 

perangkat lunak pengolah 

informasi. 

Mengidentifikasi Proses geologi 

yang terjadi dari dalam bumi 

(endogen). 

21   

Menjelaskan hubungan gaya 

endogen dengan bentang 

alam. 

Menspesifikasikan Bentang alam 

Gunung api. 

22     

Mengontrol bentangan alam hasil 

aktivitas angin (Landforms Eolian 

Processes) 

23     

Mensketsakan Bentang alam 

Struktural (Structural atau 

Tectonic Landforms). 

24   

Menjelaskan hubungan gaya 

eksogen dengan bentang 

alam. 

Menspesifikasi Bentang alam 

Karst. 

25   

Mengidentifikasi fenomena-

fenomena geologi 

dilapangan. 

Menunjukkan macam-macam 

fenomena geologi di lapangan. 

26     
Memformulasikan fenomena 

geologi di lapangan. 

27   
Merumuskan konsep genesha 

batuan. 

Merumuskan batuan pembentuk 

litosfer. 

28   Menguraikan siklus batuan. 
Merumuskan mekanisme siklus 

dari batuan di alam. 

29     
Merumuskan proses pelapukan 

batuan di permukaan bumi. 

30     
Merumuskan proses erosi partikel 

batuan di permukaan bumi. 

31   

Merumuskan berbagai jenis 

batuan berdasarkan sifat 

fisiknya. 

Menentukan jenis batuan. 

32     

Menentukan nama batuan 

menggunakan dengan klasifikasi 

yang ada. 



33   
Merumuskan mineral dari 

bermacam jenis batuan. 

Merumuskan sifat fisik mineral. 

(2) 

34     
Merumuskan penggolongan 

mineral. 

35   

Merumuskan fenomena-

fenomena batuan di 

lapangan. 

Menentukan bentangan alam yang 

terdapat di lapangan berdasarkan 

ciri-ciri khususnya. 

36     

Merekonstruksi sejarah geologi 

yang pernah terjadi di lokasi 

pengamatan. 

37   

Menerapkan prinsip-prinsip 

pengertian fosil dan waktu 

geologi.  

Merumuskan jenis-jenis fosil 

berdasarkan ukurannya. 

38     
Merumuskan syarat organisme 

untuk berubah menjadi fosil. 

39     Merumuskan skala waktu geologi. 

40   
Mengamati perbedaan fosil 

makro dengan fosil mikro. 
Merumuskan klasifikasi fosil. 

41   

Menyajikan hasil analisis 

fosil mikro guna penentuan 

umur. 

Merumuskan hasil pengamatan 

lapangan. 

42     
Merumuskan determinasi fosil 

mikro. 

43   

Menyajikan hasil analisis 

fosil mikro guna penentuan 

lingkungan pengendapan. 

Merumuskan determinasi fosil 

mikro. 

44     

Mendeskripsi batuan di lapangan 

yang meliputi warna batuan, 

tekstur batuan, struktur batuan 

serta komposisinya secara 

megaskopis. (0) 

45   
Mengeksplorasi manfaat 

fosil. 

Mengetahui evolusi suatu makluk 

hidup. 

46   Menerapkan pencucian fosil. 
Merumuskan teknik preparasi 

foraminifera kecil/ mikro foram. 



47     
Merumuskan teknik preparasi 

foraminifera besar/ makro foram 

48   
Merumuskan konsep 

pentingnya K3LH.  

Mendeskripsikan keselamatan 

kerja dan kesehatan lingkungan. 

49     
Mengkaji persyaratan dan standar 

kesehatan lingkungan kerja. 

50     

Mengkaji prosedur keselamatan 

kerja dan pencegahan kecelakaan 

kerja. 

51     
Menerapkan simbol dan perlatan 

keselamatan dan kesehatan kerja 

52   
Merumuskan perlengkapan 

K3. 
Menampilkan alat tanda bahaya. 

53   

Menerapkan upaya 

mencegah kecelakaan kerja 

pada tiap item paket keahlian 

geologi pertambangan. 

Menerapkan kriteria dan 

persyaratan Keselamatan Kerja. 

54     
Mengidentifikasi tata cara 

penanggulangan kebakaran. 

55   

Menerapkan konsep 

peledakan untuk 

pertambangan  

Merumuskan reaksi, klasifikasi, 

dan karakteristik bahan peledak 

mekanik dan kimia yang 

digunakan dalam kegiatan 

peledakan pada industri 

pertambangan. (1) 

56     

Merumuskan sifat fisik dan 

karakter detonasi bahan peledak 

dalam kegiatan peledakan. 

57   

Menerapkan penanganan 

bahan peledak dan peledakan 

serta pola peledakan pada 

pelaksanaan pekerjaan 

peledakan. 

Merumuskan ketentuan umum, 

persyaratan fisik dan jenis-jenis 

gudang bahan peledak. 

58   

Menampilkan peralatan 

perlengkapan peledakan 

dalam persiapan pelaksanaan 

pekerjaan peledakan. 

Merekonstruksi penyambungan 

rangkaian non listrik dan 

sambungan pada rangkaian nonel 



59     

Merekonstruksi alat pemicu 

peledakan non listrik (Nonel) 

berdasarkan penyulut sumbu api 

dan pemicu nonel atau starter non-

electric. 

60   

Mendisain peledakan batuan 

cara listrik untuk 

membongkar batuan atau 

material yang keras 

Merekonstruksi persiapan sebelum 

pengeboran tambang terbuka dan 

tambang bawah tanah. 

61   

Merumuskan konsep 

pemboran dan 

merekonstruksi peralatan 

pemboran diberbagai kondisi 

batuan dan menyajikan hasil 

pemboran. 

Merumuskan alat-alat yang 

digunakan dalam pemboran 

lubang ledak. 

62     

Mendisain geometri pemboran 

meliputi diameter lubang bor, 

kedalaman lubang tembak, 

kemiringan lubang tembak, tinggi 

jenjang dan juga pola pemboran 

63     

Menyusun tahap-tahap kegiatan 

usaha pertambangan dan 

pertimbangan dasar rencana 

penambangan. 

64   

Menerapkan Konsep 

preparasi bahan galian dan 

merumuskan peralatan 

preparasi bahan galian. 

Mengamati proses preparasi bahan 

galian. 

65   

Mengevaluasi teknik 

pengambilan contoh 

(sampling) dan mendesain 

mekanisme pengambilan 

contoh (sampling). 

Merumuskan Core Recovery (R 

%) 

66   
Merancang deskripsi dan 

preparasi bahan galian. 

Menentukan bagimana cara 

memisahkan mineral-mineral 

berharga dari pengotornya, 

recovery (perolehan) mineral 

berharga, dan menentukan ratio of 

concentration mineral berharga 

dengan alat Shaking-Table, Jig, 



Hydrocyclone, Magnetic 

Separator, Elektrostatis S 

67     

Merumuskan cara 

mendeskripsikan berdasarkan sifat 

fisik dan sifat kimia mineral bahan 

galian. 

68   

Merumuskan konsep 

pemboran dan 

merekonstruksi peralatan 

pemboran diberbagai kondisi 

batuan dan menyajikan hasil 

pemboran. 

Merumuskan konsep pemboran 

dan merekonstruksi peralatan 

pemboran diberbagai kondisi 

batuan dan menyajikan hasil 

pemboran. 

69     

Mendisain geometri pemboran 

meliputi diameter lubang bor, 

kedalaman lubang tembak, 

kemiringan lubang tembak, tinggi 

jenjang dan juga pola pemboran. 

70   

Merumuskan metode-metode 

dan hasil analisis eksplorasi 

di permukaan dan di bawah 

permukaan. 

Merencanakan metode sampling 

dan pertimbangan dasar rencana 

penambangan. 

71   

Merekonstruksi peralatan 

yang digunakan untuk 

eksplorasi. 

Merancang peralatan eksplorasi 

berdasarkan metode, keadaan 

lapangan, waktu, alat yang 

tersedia, biaya, dan ketelitian yang 

diinginkan. 

72   

Memahami konsep dan 

karakteristik bahan galian di 

alam. 

Merencanakan beberapa 

konstruksi model endapan bahan 

galian. 

73   

Menyusun metode dan 

menyajikan hasil sampling 

bahan galian. 

Merumuskan beberapa teknik/cara 

pengambilan sampel. 

74   

Merumuskan sistem 

penambangan terbuka dan 

bawah tanah. 

Merekonstruksi rancangan 

tambang terbuka dan kegiatan 

penambangan bawah tanah. 

75   

Merumuskan konsep 

reklamasi dan ragam vegetasi 

pada daerah pertambangan. 

Merencanakan bentuk/konsep 

reklamasi laut berbasis reklamasi 

ekosistem laut. 



76   

Merumuskan konsep 

pemetaan topografi, peralatan 

dan sistem kerja pada 

pemetaan topografi. 

Merumuskan cara membuat peta 

dan menjelaskan satuan ukuran 

yang digunakan pada pemetaan 

topografi. 

77     

Merumuskan alat yang digunakan 

pada pemetaan topografi, cara 

menggunakan alat pemetaan 

topografi, serta mengelola 

peralatan yang digunakan untuk 

pemetaan topografi. 

78   

Merumuskan pemetaan 

topografi dan konsep 

pemetaan geologi. 

Mendisain langkah-langkah 

pengukuran. 

79   

Merumuskan jenis-jenis peta 

dan penampangnya serta 

kelengkapan peta. 

Memperjelas susunan lembar 

gambar peta geologi, 

penggambaran penampang 

geologi, serta kerapian peta dan 

penampang. 

80     

Menyusun legenda atau 

keterangan serta indeks lokasi 

daerah pemetaan. 

81   

Merumuskan konsep 

mekanika tanah dalam 

geotek. 

Merumuskan factor keamanan 

(FK) lereng minimum. 

82   
Merumuskan sifat-sifat fisik 

dan mekanik tanah. 

Merumuskan sifat-sifat lain 

(keadaan batuan, padas, 

kedalaman efektif, dan lereng). 

83     
Merumuskan struktur dan 

konsistensi tanah. 

84     
Merumuskan drainase dan pori-

pori tanah. 

85   
Merancang uji sifat fisik 

tanah. 

Merumuskan pengembangan 

disain lereng dari pit. 

86   Merancang hasil uji batuan. 

Merancang geometri lereng 

tunggal (single slope) dan lereng 

keseluruhan (overall slope) yang 

aman dengan menggunakan data 

masukan properties material hasil 



pengujian geomekanika (sifat fisik 

dan sifat mekanika batuan). 

87     

Menentukan potensi longsor yang 

terjadi pada hasil rancangan 

geometri lereng area 

pertambangan. 

88   

Merancang konsep mekanika 

dan sifat-sifat batuan dalam 

geotek. 

Merumuskan pengembangan 

disain lereng dari pit. 

Kode : 1.671GM1040 

Mata Ujian : Geomatika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteris-tik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosialbudaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat daya 

tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

(C3) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Emosional ( sabar, toleran, 

santun dll) diidentifikasi 

sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan (C2) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianut (C2) 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifi-kasi 

sesuai capaian 



perkembangan 

intelektual.(C2) 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

(C3) 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembela-jaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang aka 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat.(C2) 

8     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (C2). 

9     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C3) 

10 

Mengem-bangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. (C2) 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi (C3) 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran. 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar. (C2) 



13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) 

14     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi(C4) 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk kegiatan 

di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan. (C2) 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponenkomponen RPP. 

(C5). 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan st 

18     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran. 

(C3) 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 



20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal.  

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C2) 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

perestasi secara optimal (C5) 

22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu. 

(C3) 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu.  

Aspekaspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian. (C2) 

24     

Aspekaspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi ( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian.(C3) 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar.  

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar dijelaskan dengan 

benar. (C2) 

26     

Kisikisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian. (C5) 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisikisi . (C5) 

28   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan. (C3) 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar . (C2) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

piker keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

Mengukur posisi vertikal, 

posisi horizontal dengan 

berbagai macam metode. 

Menguraikan teknik 

pengoperasian alat sipat 

datar dan alat sipat ruang. 

2     

Menguraikan persyaratan 

dan cara pembacaan rambu 

ukur. 

3     

Memilih metode 

pengukuran sipat datar dan 

sipat ruang. 

4     

Mengukur beda tinggi dan 

koordinat dengan berbagai 

metode. 



5     
Membuat gambar perangkat 

lunak. 

6   

Mendiagnosis proses 

pengolahan, dan ketentuan 

tekni spengukuran 

(standar pengukuran). 

Mendeteksi datajarak, 

sudut, beda tinggi dan 

koordinat sesuai ketentuan 

teknis. 

7     

Membenarkan data jarak, 

sudut, beda tinggi dan 

koordinat dilakukan sesuai 

ketentuan teknis. 

8   

Merencanakan 

pengukuran azimuth, 

topografi. 

Menguraikan azimuth  

9     
Mengukur azimuth dengan 

berbagai metode. 

10     

Menguraikan teknik 

pengukuran dan pemetaan 

topografi 

11     Mengukur topografi 

12     
Membuat peta topografi 

dengan perangkat lunak 

13   

Merencanakan 

pengukuran survey teknik 

sipil. 

Menguraikan teknik 

pengukuran dan pematokan 

berbagai jenis pekerjaan 

survey teknik sipil. 

14     

Mengukur berbagai jenis 

pekerjaan survey teknik 

sipil. 

15     
Merencanakan pematokan 

survey tekniksipil. 

16   

Mengukur dengan alat 

Global Positioning System 

(GPS). 

Menguraikan teknik 

pengukuran dengan alat 

GPS. 

17     Mengukur dengan alat GPS 

18   
Mereparasi peralatan 

optik. 
Mengecek alat sipat datar. 



19     Mereparasi alat sipat datar. 

20     
Mengecek alat sipat datar 

ruang. 

21     
Mereparasi alat sipat datar 

ruang. 

22   
Menyusun Rencana 

Anggaran Biaya (RAB). 

Menguraikan metode 

perhitungan RAB pekerjaan 

survey dan pemetaan. 

23     
Menyusun RAB pekerjaan 

survey dan pemetaan. 

24     
Menganalisis 

kecenderungan pasar. 

25   

Menganalisis data spasial, 

data non spasialdan data 

pada permukaan bumi. 

Menguraikan data spasial 

dan non-spasial serta data 

pada permukaan bumi. 

26     

Menganalisis sumber â€“ 

sumber data spasial dan non 

spasial. 

27     

Mengelola data spasial dan 

non-spasial serta data pada 

permukaan bumi. 

28   
Menganalisis 

fotogrametri. 

Menguraikan teknik 

fotogrametri. 

29     

Memilih peralatan yang 

diperlukan dalam pekerjaan 

fotogrametri. 

30     
Menguraikan interpretasi 

foto udara 

31   Menganalis kartografi 
Menguraikan teknik 

kartografi. 

32     
Menguraikan system 

koordinat dan proyeksi peta. 

33     Mendesain lembar peta.  



34     
Memproduksi peta 

(kertasdan digital). 

35   
Merancang survey 

toponimi. 
Membuat peta manuskrip. 

36     
Merancang survey 

toponimi. 

37   

Menganalisis data spasial 

dan data non spasial pada 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG). 

Menguraikan datas pasial 

dan data non spasial pada 

Sistem Informasi Geografis 

(SIG). 

38     

Memilih metode 

pengumpulan data spasial 

dan non spasial. 

39     

Mengumpulkan yang 

tercetak (hardcopy) maupun 

softcopy sesuai Kerangka 

Acuan Kerja. 

40   

Menguraikan hardware 

dan software komputer 

pada SIG. 

Menguraikan hardware dan 

software dalam SIG. 

41     

Menampilkan informasi 

Sistem Geografis dengan 

perangkat lunak 

42     
Menata hardware dan 

software dalam SIG. 

43   

Menganalis konversi data, 

prosedur input kedalam 

basis data SIG. 

Mengubah data spasialdan 

data non spasial kedalam 

format digital pada software 

SIG. 

44     
Mengelola prosedur input 

ke dalam basis data SIG. 

45   

Merancang transformasi 

koordinat dan koreksi 

kualitas data. 

Mengubah koordinat. 



46     
Mengoreksi kesalahan pada 

suatu data. (1) 

Kode : 1.020KB0000 

Mata Ujian : Guru Kelas TK (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Mengorganisasikan 

aspek perkembangan 

sesuai dengan 

karakteristik anak usia 

dini 

Menelaah aspek 

perkembangan sesuai dengan 

karakteristik anak usia dini 

Menelaah aspek 

perkembangan nilai agama 

dan moral berdasarkan 

karakteristik AUD 

2     

Menelaah aspek 

perkembangan fisik-motorik 

berdasarkan karakteristik 

AUD 

3     

Menelaah aspek 

perkembangan kognitif 

berdasarkan karakteristik 

AUD 

4     

Menelaah aspek 

perkembangan bahasa 

berdasarkan karakteristik 

AUD 

5     

Menelaah aspek 

perkembangan sosial 

emosional berdasarkan 

karakteristik AUD 

6     

Menelaah aspek 

perkembangan seni 

berdasarkan karakteristik 

AUD 

7   

Mengelompokkan anak usia 

dini sesuai dengan kebutuhan 

pada berbagai aspek 

perkembangan 

Mengelompokkan anak usia 

dini sesuai dengan 

kebutuhan aspek 

perkembangan nilai agama 

dan moral  



8     

Mengelompokkan anak usia 

dini sesuai dengan aspek 

perkembangan kebutuhan 

fisik-motorik  

9     

Mengelompokkan anak usia 

dini sesuai dengan aspek 

perkembangan kebutuhan 

kognitif 

10     

Mengelompokkan anak usia 

dini sesuai dengan aspek 

perkembangan kebutuhan 

bahasa 

11     

Mengelompokkan anak usia 

dini sesuai dengan aspek 

perkembangan kebutuhan 

sosial emosional 

12     

Mengelompokkan anak usia 

dini sesuai dengan aspek 

perkembangan kebutuhan 

seni 

13   

Mengidentifikasi 

kemampuan awal anak usia 

dini dalam berbagai bidang 

pengembangan 

Melakukan deteksi 

kemampuan awal anak usia 

dini dalam aspek nilai 

agama dan moral  

14     

Melakukan deteksi 

kemampuan awal anak usia 

dini dalam aspek fisik-

motorik  

15     

Melakukan deteksi 

kemampuan awal anak usia 

dini dalam aspek kognitif 

16     

Melakukan deteksi 

kemampuan awal anak usia 

dini dalam aspek bahasa 

17     

Melakukan deteksi 

kemampuan awal anak usia 

dini dalam aspek 

perkembangan sosial 

emosional 



18     

Melakukan deteksi 

kemampuan awal anak usia 

dini sesuai dengan aspek 

perkembangan seni 

19   

Mengidentifikasi kesulitan 

anak usia dini dalam 

berbagai bidang 

Pengembangan 

Melakukan deteksi kesulitan 

anak usia dini dalam aspek 

nilai agama dan moral  

20     

Melakukan deteksi kesulitan 

anak usia dini dalam aspek 

fisik motorik 

21     

Melakukan deteksi kesulitan 

anak usia dini dalam aspek 

kognitif 

22     

Melakukan deteksi kesulitan 

anak usia dini dalam aspek 

bahasa 

23     

Melakukan deteksi kesulitan 

anak usia dini dalam aspek 

sosial emosional 

24     

Melakukan deteksi kesulitan 

anak usia dini dalam aspek 

seni 

25 

Menganalisis teori 

bermain sesuai aspek 

dan tahapan 

perkembangan, 

kebutuhan, potensi, 

bakat, dan minat anak  

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

bermain sambil belajar yang 

mendidik yang terkait 

dengan berbagai bidang 

pengembangan di PAUD 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

bermain sambil belajar yang 

mendidik yang terkait 

dengan berbagai bidang 

pengembangan di PAUD 

26     

Menguraikan teori belajar 

Piaget, Vigotsky, John 

Dewey, JJ. Roseau, Frobel, 

sesuai dengan prinsip-

prinsip bermain sambil 

belajar yang mendidik yang 

terkait dengan berbagai 

bidang pengembangan di 

PAUD 



27     

Menguraikan teori belajar 

Abdullah Nasheh Ulwan, 

Ibnu Qoyim Aljauziah 

(Filsuf Muslim) sesuai 

dengan prinsip-prinsip 

bermain sambil belajar yang 

mendidik yang terkait 

dengan berbagai bidang 

pengembangan di PAUD 

28   

Menelaah teori pembelajaran 

dalam konteks bermain dan 

belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan aspek 

perkembangan anak usia dini 

Menelaah teori belajar Ki 

Hajar Dewantara sesuai 

dengan prinsip-prinsip 

bermain sambil belajar yang 

mendidik yang terkait 

dengan berbagai bidang 

pengembangan di PAUD 

29     

Menelaah teori belajar 

Piaget, Vigotsky, John 

Dewey, JJ. Roseau, Frobel, 

sesuai dengan prinsip-

prinsip bermain sambil 

belajar yang mendidik yang 

terkait dengan berbagai 

bidang pengembangan di 

PAUD 

30     

Menelaah teori belajar 

Abdullah Nasheh Ulwan, 

Ibnu Qoyim Aljauziah 

(Filsuf Muslim) sesuai 

dengan prinsip-prinsip 

bermain sambil belajar yang 

mendidik yang terkait 

dengan berbagai bidang 

pengembangan di PAUD 

31   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik bermain sambil 

belajar yang bersifat holistik, 

sesuai kebutuhan anak usia 

dini, dan bemakna, yang 

terkait dengan berbagai 

bidang pengembangan di 

PAUD 

Menerapkan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran 

anak usia dini 



32     

Menerapkan metode 

pembelajaran yang terkait 

dengan berbagai bidang 

pengembangan di PAUD 

33     

Menerapkan teknik bermain 

sambil belajar yang bersifat 

holistik, sesuai kebutuhan 

anak usia dini, dan bemakna, 

yang terkait dengan berbagai 

bidang pengembangan di 

PAUD 

34   

Merancang kegiatan bermain 

sebagai bentuk pembelajaran 

yang mendidik pada anak 

usia dini 

Merancang kegiatan 

bermain melalui pendekatan 

saintifik dalam model 

kelompok dengan kegiatan 

pengaman 

35     

Merancang kegiatan 

bermain melalui pendekatan 

saintifik dalam model sudut 

36     

Merancang kegiatan 

bermain melalui pendekatan 

saintifik dalam model area 

37     

Merancang kegiatan 

bermain melalui pendekatan 

saintifik dalam model sentra 

38     

Merancang kegiatan 

bermain menerapkan 

berbagai metode 

pembelajaran yang terkait 

dengan berbagai bidang 

pengembangan di PAUD 

39     

Merancang kegiatan 

bermain dengan teknik 

bermain sambil belajar yang 

bersifat holistik, sesuai 

kebutuhan anak usia dini, 

dan bemakna, yang terkait 

dengan berbagai bidang 

pengembangan di PAUD 



40 

Merancang kegiatan 

pengembangan anak 

usia dini berdasarkan 

kurikulum 

Menyusun isi program 

pengembangan anak sesuai 

dengan tema dan kebutuhan 

anak usia dini pada berbagai 

aspek perkembangan 

Menyusun kerangka KTSP 

PAUD 

41     

Melakukan analisis KI, KD, 

Indikator, tema, sub tema 

dan sub sub tema sesuai 

dengan kebutuhan AUD 

42   

Membuat rancangan kegiatan 

bermain dalam bentuk 

program tahunan, semester, 

mingguan, dan harian 

Menyusun program semester 

sesuai dengan kebutuhan 

AUD 

43     
Menyusun RPPM sesuai 

dengan kebutuhan AUD 

44     
Menyusun RPPH sesuai 

dengan kebutuhan AUD 

45 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memilih prinsip-prinsip 

pengembangan yang 

mendidik dan menyenangkan 

Menentukan prinsip-prinsip 

pembelajaran anak usia dini 

yang mendidik dan 

menyenangkan 

46     

Merancang kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik dan lengkap dalam 

kelas (in door)  

47   

Merancang kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik dan lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, maupun luar kelas 

Merancang kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik dan lengkap di 

luar kelas (out door)  

48   

Menerapkan kegiatan 

bermain yang bersifat 

holistik, autentik, dan 

bermakna 

Menerapkan kegiatan 

bermain yang bersifat 

holistik, autentik, dan 

bermakna (kontekstual) 

49 

Memanfaatkan 

teknologi, informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

Memilih teknologi informasi 

dan komunikasi serta bahan 

ajar yang sesuai dengan 

kegiatan pengembangan anak 

usia dini 

Mengidentifikasi teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang sesuai dengan kegiatan 

pengembangan anak usia 

dini 



kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

50     

Menentukan bahan ajar 

berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi pada anak 

usia dini 

51     

Menyusun bahan ajar 

berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

meningkatkan kualitas 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik 

52   

Menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan kualitas 

kegiatan pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan proses 

pembelajaran yang mendidik 

53     

Menggunakan bahan ajar 

berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi yang sesuai 

dengan kegiatan 

pengembangan anak usia 

dini 

54 

Mengembangkan 

potensi anak usia dini 

untuk pengaktualisasian 

diri 

Memilih sarana kegiatan dan 

sumber belajar 

pengembangan anak usia dini 

Mengidentifikasi kebutuhan 

sarana kegiatan belajar 

pengembangan anak usia 

dini 

55     

Mengidentifikasi kebutuhan 

sumber belajar 

pengembangan anak usia 

dini 

56   
Membuat media kegiatan 

pengembangan anak usia dini 

Mengidentifikasi kebutuhan 

sumber belajar 

pengembangan anak usia 

dini 

57   

Mengembangkan potensi dan 

kreatifitas anak usia dini 

melalui kegiatan bermain 

sambil belajar 

Membuat media kegiatan 

pengembangan anak usia 

dini 



58     

Mengembangkan potensi 

dan kreativitas anak usia 

dini melalui kegiatan 

bermain sambil belajar 

dalam aspek fisik motorik  

59     

Mengembangkan potensi 

dan kreativitas anak usia 

dini melalui kegiatan 

bermain sambil belajar 

dalam aspek kognitif 

60     

Mengembangkan potensi 

dan kreativitas anak usia 

dini melalui kegiatan 

bermain sambil belajar 

dalam aspek bahasa 

61     

Mengembangkan potensi 

dan kreativitas anak usia 

dini melalui kegiatan 

bermain sambil belajar 

dalam aspek seni 

62 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun 

Memilih berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik dan santun dengan 

anak usia dini. 

Mengidentifikasi teknik 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik dan santun dengan 

anak usia dini. 

63     

Menentukan teknik 

komunikasi efektif yang 

efektif, empatik dan santun 

dengan orang tua  

64     

Menentukan teknik 

komunikasi efektif yang 

efektif, empatik dan santun 

dengan rekan sejawat 

65   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan anak usia dini 

Menerapkan komunikasi 

yang efektif, empatik dan 

santun dengan anak usia dini 

66     

Menerapkan komunikasi 

yang efektif, empatik dan 

santun dengan orang tua 



67     

Menerapkan komunikasi 

yang efektif, empatik dan 

santun dengan rekan sejawat 

68 

Menentukan lingkup 

sasaran asesmen proses 

dan hasil pembelajaran 

pada anak usia dini 

Memilih pendekatan, metode 

dan teknik asesmen proses 

dan hasil kegiatan 

pengembangan pada anak 

usia dini 

Menetapkan kriteria 

pemilihan pendekatan, 

metode, dan teknik asesmen 

pembelajaran anak usia dini  

69     
merancang instrumen dan 

rubrik asesmen di PAUD. 

70   

Menggunakan prinsip dan 

prosedur asesmen proses dan 

hasil kegiatan pengembangan 

anak usia dini 

Memberikan contoh 

penggunaaan prinsip dan 

prosedur asesmen dalam 

pengembangan anak usia 

dini 

71   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Memberikan contoh sistem 

administrasi asesmen 

pembelajaran anak suai dini 

72   
Menentukan tingkat capaian 

perkembangan anak usia dini 

Merumuskan kritera BB, 

MB, BSH, dan BSB dalam 

asesmen pembelajaran anak 

usia dini 

73   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Melakukan analisis hasil 

asesmen anak usia dini 

74   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Memberikan contoh 

pelaksanaan aesemen proses 

dan hasil pembelajaran anak 

usia dini 

75 

Menyelenggarakan dan 

membuat laporan 

penilaian, evaluasi 

proses dan hasil belajar 

anak usia dini 

Melaksanakan penilaian, 

evaluasi proses dan hasil 

belajar anak usia dini 

melaksanakan asesmen 

proses dan hasil belajar 

Anak Usia Dini 



76   

Membuat laporan penilaian, 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

Membuat laporan asesmen 

anak usia dini 

77 

Melakukan tindakan 

reflektif, korektif dan 

inovatif dalam 

meningkatkan kualitas 

proses dan hasil 

pengembangan anak 

usia dini 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pengembangan anak 

usia dini yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi kegiatan 

refleksi hasil pengembangan 

peserta didik 

78   

Meningkatkan kualitas 

pengembangan anak usia dini 

melalui penelitian tindakan 

kelas 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

penelitian tindakan kelas 

(PTK) 

79   
Melakukan penelitian 

tindakan kelas 

Melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas 

80 

Menggunakan hasil 

penilaian, 

pengembangan dan 

evaluasi program untuk 

kepentingan 

pengembangan anak 

usia din 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk kesinambungan belajar 

anak usia dini 

Memberikan contoh 

penerapan informasi hasil 

penilaian untuk tindak lanjut 

pengembangan anak usia 

dini 

81   
Melaksanakan program 

remedial dan pengayaan 

Merancang program 

pemberian bantuan dan 

pengembangan kepada 

peserta didik 

82   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Memberikan contoh 

pengembangan kualitas 

pembelajaran berdasarkan 

hasil penilaian dan evaluasi 

83   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian pengembangan dan 

evaluasi program kepada 

pemangku kepentingan 

Menggunakan teknik 

presentasi dalam 

mengkomunikasikan hasil 

penilaian pengembangan 

dan evaluasi program 

kepada pemanggku 

kepentingan 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Mengembangkan materi, 

struktur, dan konsep 

bidang keilmuan yang 

mendukung serta sejalan 

dengan kebutuhan dan 

tahapan perkembangan 

anak usia dini 

Menelaah konsep dasar 

keilmuan bidang 

matematika, sains, bahasa, 

studi sosial, seni dan agama 

yang sesuai dengan 

kebutuhan, tahapan 

perkembangan dan 

psikomotorik anak usia dini.  

Menjelaskan konsep dasar 

agama dan moral sesuai 

dengan kebutuhan, tahapan 

perkembangan dan 

psikomotorik anak usia 

dini.  

2     

Menjelaskan konsep dasar 

sosial emosional sesuai 

dengan kebutuhan, tahapan 

perkembangan dan 

psikomotorik anak usia 

dini.  

3     

Menjelaskan konsep dasar 

kognitif sesuai dengan 

kebutuhan, tahapan 

perkembangan dan 

psikomotorik anak usia 

dini.  

4     

Menjelaskan konsep Dasar 

Bahasa sesuai dengan 

kebutuhan, tahapan 

perkembangan dan 

psikomotorik anak usia 

dini.  

5     

Menjelaskan konsep dasar 

fisik motorik sesuai dengan 

kebutuhan, tahapan 

perkembangan dan 

psikomotorik anak usia 

dini.  

6     

Menjelaskan Konsep dasar 

Seni sesuai dengan 

kebutuhan, tahapan 

perkembangan dan 

psikomotorik anak usia 

dini.  



7     
Menjelaskan tahap 

perkembangan anak 

8   

Mengorganisasikan konsep 

dasar keilmuan sebagai alat, 

aktivitas dan konten dalam 

pengembangan anak usia 

dini 

Memberikan contoh 

perkembangan agama dan 

moral anak usia 4 -6 tahun. 

(0) 

9     

Memberikan contoh 

perkembangan motorik 

kasar anak usia 4 - 6tahun 

(0) 

10     

Memberikan contoh 

perkembangan motorik 

halus anak usia 4 - 6 tahun 

(0) 

11     

Memberikan contoh 

perkembangan perilaku 

kesehatan dan perilaku 

keselamatan anak usia 4 - 6 

tahun. (0) 

12     

Memberikan contoh 

perkembangan belajar dan 

pemceahan masalah anak 

usia 4 - 6 tahun. (0) 

13     

Memberikan contoh 

lingkup perkembangan 

berpikir logis anak usia 4 -

6 tahun. (0) 

14     

Memberikan contoh 

lingkup perkembangan 

berpikir simbolis anak usia 

4 - 5 tahun. (0) 

15     

Memberikan contoh 

perkembangan 

mengungkapkan bahasa 

anak usia 4 - 5 tahun. (0) 

16     
Memberikan contoh 

lingkup perkembangan 



keaksaran anak usia 4 - 5 

tahun. (0) 

17     

Memberikan contoh 

lingkup perkembangan 

kesadaran diri anak usia 4 - 

5 tahun (0) 

18     

Memberikan contohh 

lingkup perkembangan rasa 

dan tanggung jawab untuk 

diri sendiri dan orang lain 

anak usia 4 - 5 tahun. (0) 

19     

Memberikan contoh 

lingkup perkembangan 

perilaku sosial anak usia 4 

- 5 tahun. (0) 

20     

Menelaah lingkup 

perkembangan kemampuan 

menikmati berbagai alunan 

lagu atau suara anak usia 4 

- 5 tahun. 

21     

Memberkan contohh 

lingkup perkembangan 

ketertarikan dengan 

kegiatan seni anak usia 4 - 

5 tahun. 

22     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam bidang 

agama dan moral  

23     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam bidang 

motorik kasar 

24     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam bidang 

motorik halus 



25     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam bidang 

kesehatan dan perilaku 

keselamatan 

26     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam bidang 

belajar dan pemecahan 

masalah 

27     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam berpikir 

logis 

28     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam berpikir 

simbolik 

29     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam memahami 

bahasa 

30     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam 

mengungkapkan bahasa (0) 

31     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam bidang 

keaksaraan (2) 

32     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 



- 6 tahun dalam aspek 

kesadaran diri 

33     

Menetapkann indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam rasa 

tanggung jawab untuk diri 

sendiri dan orang lain 

34     

Mengembangkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun dalam perilaku 

sosial 

35     

Menetapkan indikator 

tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4 

- 6 tahun aspek 

ketertasikan dalam bidang 

seni. 

36 

Merancang berbagai 

kegiatan pengembangan 

secara kreatif sesuai 

dengan tahapan 

perkembangan anak usia 

dini 

Merumuskan tujuan setiap 

kegiatan pengembangan  

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

secara kreatif dalam bidang 

agama dan moral bagi anak 

usia 4 - 6 tahun 

37     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

secara kreatif dalam bidang 

motorik kasar bagi anak 

usia 4 - 6 tahun 

38     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

dalam bidang motorik 

halus secara kreatif bagi 

anak usia 4 - 6 tahun 

39     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

secara kreatif dalam bidang 

kesehatan dan perilaku 



keselamatan bagi anak usia 

4 - 6 tahun 

40     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

secara kreatif dalam bidang 

belajar dan pemecahan 

masalah bagi anak usia 4 - 

6 tahun 

41     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

secara kreatif dalam 

berpikir logis bagi anak 

usia 4 - 6 tahun 

42     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

secara kreatif dalam 

berpikir simbolik bagi anak 

usia 4 - 6 tahun 

43     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

secara kreatif dalam 

memahami bahasa bagi 

anak usia 4 - 6 tahun 

44     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

secara kreatif dalam 

mengungkapkan bahasa 

bagi anak usia 4 - 6 tahun 

45     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

secara kreatif dalam bidang 

keaksaran bagi anak usia 4 

- 6 tahun 

46     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

dalam aspek kesadaran diri 

bagi anak usia 4 - 6 tahun 

47     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

dalam rasa tanggung jawab 



untuk diri sendiri dan 

orang lain bagi anak usia 4 

- 6 tahun 

48     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

dalam berperilaku sosial 

bagi anak usia 4 - 6 tahun 

49     

Merumuskan tujuan 

kegiatan pengembangan 

aspek ketertarikan dalam 

bidang seni secara kreatif 

bagi anak usia 4 - 6 tahun 

50   

Menganalisis perkembangan 

anak usia dini dalam setiap 

bidang pengembangan.  

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek nilai 

agama dan moral bagi anak 

usia 4 -6 tahun 

51     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

motorik kasar bagi anak 

usia 4 -6 tahun 

52     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

motorik halus bagi anak 

usia 4 -6 tahun 

53     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

kesehatan dan perilaku 

keselamatan bagi anak usia 

4 -6 tahun 

54     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

Belajar dan pemecahan 

masalah bagi anak usia 4 -6 

tahun 

55     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

berpikir logis bagi anak 

usia 4 -6 tahun 



56     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

berpikir simbolik bagi anak 

usia 4 -6 tahun 

57     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

memahami bahasa bagi 

anak usia 4 -6 tahun 

58     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

mengungkapkan bahasa 

bagi anak usia 4 -6 tahun 

59     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

keaksaran bagi anak usia 4 

-6 tahun 

60     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

kesadaran diri bagi anak 

usia 4 -6 tahun 

61     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspekrasa 

tanggung jawab untuk diri 

sendiri dan orang lain bagi 

anak usia 4 -6 tahun 

62     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

perilaku prosososial bagi 

anak usia 4 -6 tahun 

63     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan 

aspekkemampuan 

menikmati berbagai alunan 

lagu atau suara bagi anak 

usia 4 -6 tahun 

64     

Memilih bentuk kegiatan 

pengembangan aspek 

ketertarikan dengan 

kegiatan seni bagi anak 

usia 4 -6 tahun 



65   

Memilih materi berbagai 

kegiatan pengembangan 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia dini  

memilih materi kegiatan 

pengembangan agama dan 

moral sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak 

usia dini  

66     

memilih materi kegiatan 

pengembangan motorik 

kasar sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia 

dini 

67     

memilih materi kegiatan 

pengembangan motorik 

halus sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia 

dini 

68     

memilih materi kegiatan 

pengembangan kesehatan 

dan perilaku keselamatan 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia 

dini 

69     

memilih materi kegiatan 

pengembangan belajar dan 

pemecahan masalah sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak usia 

dini 

70     

memilih materi kegiatan 

pengembangan belajar dan 

pemecahan masalah sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak usia 

dini 

71     

memilih materi kegiatan 

pengembangan berpikir 

logis sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia 

dini 

72     
memilih materi kegiatan 

pengembangan berpikir 



simbolik sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak 

usia dini 

73     

memilih materi kegiatan 

pengembangan memahami 

bahasa sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak 

usia dini 

74     

memilih materi kegiatan 

pengembangan 

mengungkapkan bahasa 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia 

dini 

75     

memilih materi kegiatan 

pengembangan keaksaraan 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia 

dini 

76     

memilih materi kegiatan 

pengembangan kesadaran 

diri sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia 

dini 

77     

memilih materi kegiatan 

pengembanganrasa 

tanggung jawab untuk diri 

sendiri dan orang lain 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia 

dini 

78     

memilih materi kegiatan 

pengembangan perilaku 

prososial sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak 

usia dini 

79     

memilih materi kegiatan 

pengembangan menikmati 

berbagai alunan lagu atau 

suara sesuai dengan tingkat 



perkembangan anak usia 

dini 

80     

memilih materi kegiatan 

pengembangan ketertarikan 

dalam bidang seni sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak usia 

dini 

81   

Mengorganisasikan kegiatan 

pengembangan secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia dini 

Merancang kegiatan 

pengembangan nilai agama 

dan moral  

82     

Merancang kegiatan 

pengembangan motorik 

kasar  

83     

Merancang kegiatan 

pengembangan motorik 

halus  

84     

Merancang kegiatan 

pengembangan kesehatan 

dan perilaku keselamatan  

85     

Merancang kegiatan 

pengembangan belajar dan 

pemecahan masalah . 

86     

Merancang kegiatan 

pengembangan berpikir 

logis 

87     

Merancang kegiatan 

pengembangan berpikir 

simbolik 

88     

Merancang kegiatan 

pengembangan memahami 

bahasa  

89     

Merancang kegiatan 

pengembangan 

mengungkapkan bahasa  



90     
Merancang kegiatan 

pengembangan keaksaran  

91     

Merancang kegiatan 

pengembangan kesadaran 

diri  

92     

Merancang kegiatan 

pengembangan tanggung 

jawab diri dan orang lain  

93     

Merancang kegiatan 

pengembangan perilaku 

prososial 

94     

Merancang kegiatan 

pengembangan menikmati 

berbagai alunan lagu 

95     

Merancang kegiatan 

pengembangan ketertarikan 

dengan kegiatan seni 

96     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan nilai agama 

dan moral secara kreatif. 

97     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan motorik 

kasar secara kreatif. 

98     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan motorik 

halus secara kreatif. 

99     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan kesehatan 

dan perilaku keselamatan 

secara kreatif. 

100     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan belajar dan 

pemecahan masalah secara 

kreatif. 

101     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan berpikir 

logis secara kreatif. 



102     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan berpikir 

simbolik secara kreatif. 

103     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan memahami 

bahasa secara kreatif. 

104     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan 

mengungkapkan bahasa 

secara kreatif. 

105     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan keaksaran 

secara kreatif. 

106     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan kesadaran 

diri secara kreatif. 

107     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan tanggung 

jawab diri dan orang lain 

secara kreatif. 

108     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan perilaku 

prososial secara kreatif. 

109     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan menikmati 

berbagai alunan lagu secara 

kreatif. 

110     

Melaksanakan kegiatan 

pengembangan ketertarikan 

dengan kegiatan seni 

secara kreatif. 

111     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan nilai agama 

dan moral  

112     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan motorik 

kasar  



113     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan motorik 

halus  

114     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan kesehatan 

dan perilaku keselamatan  

115     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan belajar dan 

pemecahan masalah  

116     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan berpikir 

logis  

117     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan berpikir 

simbolik  

118     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan memahami 

bahasa  

119     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan 

mengungkapkan bahasa  

120     
Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan keaksaran  

121     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan kesadaran 

diri  

122     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan tanggung 

jawab diri dan orang lain  

123     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan perilaku 

prososial 

124     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan menikmati 

berbagai alunan lagu  



125     

Mengevaluasi kegiatan 

pengembangan ketertarikan 

dengan kegiatan seni  

126 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Melakukan refleksi terhadap 

kinerja sendiri secara terus 

menerus.  

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri  

127     

Menarik kesimpulan Hasil 

Evaluasi Diri Sendiri 

dalam meningkatkan 

kinerja guru 

128     

Memberikan contoh 

penerapkan Evaluasi Diri 

Sendiri (EDS) dalam 

meningkatkan kinerja guru 

129     
Menganalisis hasil 

Penilaian Kinerja (PK) 

130     

Menarik kesimpulan hasil 

penilaian kinerja guru (PK 

Guru) 

131     
Menganalisis Hasil Uji 

Kompetensi Guru 

132     

Menarik kesimpulan 

terhadap hasil Uji 

Kompetensi Guru  

133   

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan  

Memilih skala prioritas 

program PKB dalam 

meningkatkan kemampuan 

profesional berdasarkan 

hasil UKG 

134     

Memberikan contoh 

Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB) dalam 

meningkatkan kemampiuan 

profesional Pengembangan 

Diri 



135     

Memberikan contoh 

Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB) dalam 

meningkatkan kemampiuan 

profesional Pengembangan 

Diri: Diklat fungsional 

136     

Memberikan contoh 

Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB) dalam 

meningkatkan kemampiuan 

profesional Pengembangan 

Diri:Kegiatan kolektif guru 

137     

Memberikan contoh 

Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB) dalam 

meningkatkan kemampiuan 

profesional Karya Inovatif 

138     

Memberikan contoh 

Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB) dalam 

meningkatkan kemampiuan 

profesional Publikasi 

Ilmiah 

Kode : 1.028KD0000 

Mata Ujian : Guru SD Kelas Tinggi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik usia sekolah 

dasar yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Menjelaskan implikasi 

prinsip-prinsip 

perkembangan perilaku 

dan pribadi peserta didik 

terhadap pendidikan  



2     

Membedakan berbagai 

aspek perkembangan 

peserta didik berdasarkan 

ciri-cirinya  

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

peserta belajar usia sekolah 

dasar dalam lima mata 

pelajaran SD/MI 

Menentukan kesulitan 

belajar 

4     
Menentukan faktor 

penyebab kesulitan belajar  

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

lima mata pelajaran SD/MI 

Merancang kegiatan 

pembelajaran sesuai 

pendekatan pembelajaran 

yang dipilih 

6 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan lima mata 

pelajaran SD/MI 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai dengan 

lima mata pelajaran SD/MI 

kelas IV s.d kelasV1 

7   

Memilih materi lima mata 

pelajaran SD/MI yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang esensial 

sesuai dengan kompetensi 

dasar yang telah ditentukan 

8 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

9   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

Melaksanakan 

pembelajaran pembelajaran 

yang mendidik di kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan sesuai rambu-

rambu kurikulum yang 

berlaku 

10   

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan 

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik 



lima mata pelajaran SD/MI 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

peserta didik dan lima mata 

pelajaran SD/MI kelas IV 

s.d kelas VIuntuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

11 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran. 

Mengidentifikasi jenis-

jenis media teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

12 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki.  

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi belajar 

secara optimal. 

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

pengetahuan untuk 

mencapai prestasi belajar 

optimal peserta didik 

13     

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi 

pengembangan kreativitas 

untuk mencapai prestasi 

belajar optimal peserta 

didik 

14 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi scr efektif, 

empatik, &amp; santun dg 

peserta didik dg bhs yg khas 

dlm interaksi pembelajaran yg 

terbangun scr siklikal dr (a) 

penyiapan kondisi psikologis , 

(b) memberikan 

pertanyaan/tgs sbg undangan 

u/ merespons, (c) respons , (d) 

reaksi guru, 

Memberikan tanggapan 

terhadap respon peserta 

didik dalam interaksi 

pembelajaran dengan 

bahasa yang khas secara 

efektif, empati, dan santun 

15 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar.  

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik lima mata 

pelajaran SD/MI. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik lima 

mata pelajaran SD/MI 

kelas 4 s.d kelas 6. 



16   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

17     
Memvalidasi instrumen 

yang akan digunakan 

18   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menentukan teknik 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

19     

Menerapkan teknik 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

20 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar.  

Mengkonstruksikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

dengan KKM yang sudah 

ditentukan  

21   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial dengan 

menggunakan hasil 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

pembelajaran  

22 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

23   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran lima 

mata pelajaran SD/MI. 

Mengidentifikasi 

permasalahan 

Pembelajaran di kelas 

terkait lima mata pelajaran 

SD/MI yang dapat 

dipecahkan dengan PTK. 

24     

Merumuskan masalah di 

kelas terkait lima mata 

pelajaran SD/MI yang 

dapat dipecahkan dengan 

PTK  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

(B. Indonesia).  

Memahami hakikat bahasa 

dan pemerolehan bahasa. 

Mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

pemerolehan bahasa 

2   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Indonesia.  

Menerapkan ragam bahasa 

Indonesia dalam pembelajaran  

3   

Menguasai dasar-dasar 

dan kaidah bahasa 

Indonesia sebagai rujukan 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

Menerapkan kaidah bahasa 

Indonesia (morfologi=tata 

bentukan dan tata istilah sebagai 

rujukan penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar)  

4     

Menerapkan kaidah bahasa 

Indonesia semantik (makna 

kata, hubungan 

makna=polisemi, sinonim, 

antonim, hiponim, homograf, 

homofon, denotasi, konotasi, 

majas sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar)  

5     

Menerapkan kaidah bahasa 

Indonesia sintaksis (tata kalimat 

sebagai rujukan penggunaan 

bahasa Indonesia yang baik dan 

benar)  

6   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Indonesia 

(menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

Menerapkan prinsip dan 

prosedur berbahasa secara 

integratif: menyimak, berbicara, 

membaca, menulis)  

7     

Menerapkan prinsip dan 

prosedur berbahasa secara 

tertulis reseptif. Membaca, 

membaca teks, membaca 

nyaring.  



8   
Memahami teori dan genre 

sastra Indonesia. 

Membedakan sastra lama dan 

sastra baru 

9     
Menjelaskan genre sastra 

Indonesia 

10   

Mampu mengapresiasi 

karya sastra Indonesia, 

secara reseptif dan 

produktif. 

Mengidentifikasi unsur intrinsik 

puisi 

11 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

(Matematika). 

Menguasai pengetahuan 

konseptual dan prosedural 

serta keterkaitan keduanya 

dalam konteks materi 

aritmatika, aljabar, 

geometri, trigonometri, 

pengukuran, statistika, dan 

logika matematika. 

Menentukan relasi (lebih dari, 

kurang dari, atau sama dengan) 

antara dua pecahan dengan 

penyebut berbeda. 

12     

Menggunakan KPK dan FPB 

dalam penjumlahan atau 

pengurangan dua pecahan atau 

lebih dengan penyebut berbeda. 

13     

Menentukan untung atau rugi 

yang melibatkan perbandingan 

dan bilangan pecah dalam 

bentuk persen. 

14     

Menginterpretasikan data yang 

ditampilkan dalam bentuk tabel, 

diagram batang, atau diagram 

lingkaran.  

15     

Menentukan rata-rata, median, 

atau modus suatu kumpulan 

data dengan menggunakan 

statistik sederhana. 

16     
Menerapkan hubungan antara 

waktu, jarak, dan kecepatan 

17     

Menentukan luas daerah bangun 

datar (persegi, persegi panjang, 

belah ketupat, jajargenjang, 

layang-layang, trapesium, 



segitiga, lingkaran, gabungan 

bangun datar) 

18     

Menunjukkan hasil rotasi dan 

pencerminan suatu poligon 

dengan menggunakan gambar 

19     

Menentukan volume bangun 

ruang (kubus, balok, limas, 

prisma, silinder dan gabungan 

bangun ruang) 

20   

Mampu menggunakan 

pengetahuan konseptual, 

prosedural, dan keterkaitan 

keduanya dalam 

pemecahan masalah 

matematika, serta. 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

Menyelesaikan masalah 

matematika atau masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan operasi hitung 

campuran, bilangan berpangkat 

dan akar, FPB dan KPK 

21     

Menyelesaikan masalah 

matematika atau masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan bilangan bulat dan 

bilangan pecahan 

22     

Menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan waktu, jarak 

dan kecepatan 

23 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

(IPA). 

Memahami struktur IPA 

termasuk hubungan 

fungsional antar konsep, 

yang berhubungan dengan 

mata pelajaran IPA.  

Menjelaskan hubungan antara 

sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

24     
Menjelaskan pembentukan 

makanan pada tumbuhan hijau 

25     

Mendeskripsikan jenis-jenis 

penyakit yang berhubungan 

dengan gangguan pada organ 

tubuh manusia 



26     
Mengidentifikasi perubahan 

wujud benda 

27     

Membedakan campuran 

homogen dari campuran 

heterogen 

28     
Menentukan suatu hasil 

pengukuran 

29     
Menjelaskan pemanfaatan gaya 

dalam pesawat sederhana 

30     Menjelaskan perubahan energi 

31     
Menentukan perbedaan waktu 

di suatu tempat  

32     

Menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keseimbangan 

lingkungan 

33 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

(IPS). 

Menguasai materi 

keilmuan yang meliputi 

dimensi pengetahuan, 

nilai, dan keterampilan 

IPS. 

Menganalisis hakekat 

mempelajari ilmu Pengetahuan 

Sosial 

34     

Menentukan kajian materi 

pembelajaran IPS yang 

meningkatkan pemahaman 

pengetahuan IPS 

35     

Menganalsis aktivitas 

pembelajaran yang 

meningkatkan keterampilan IPS 

36   

Mengembangkan materi, 

struktur, dan konsep 

keilmuan IPS.  

Menjelaskan konsep-konsep 

pada materi pembelajaran IPS 

37   

Memahami cita-cita, nilai, 

konsep, dan prinsip-

prinsip pokok ilmu-ilmu 

sosial dalam konteks 

kebhinnekaan masyarakat 

Menjelaskan nilai-nilai ilmu-

ilmu sosial dalam konteks 

kebhinekaan dan dinamika 

kehidupan global 



Indonesia dan dinamika 

kehidupan global.  

38     

Menganalisis aktivitas 

pembelajaran yang 

meningkatkan sikap menghargai 

perbedaan keanekaragaman 

suku bangsa dan budaya di 

Indonesia  

39   

Memahami fenomena 

interaksi perkembangan 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, kehidupan 

agama, dan perkembangan 

masyarakat serta saling 

ketergantungan global 

Mengidentifikasi fenomena 

interaksi IPTEK dan 

perkembangan masyarakat 

dalam ketergantungan global 

40     

Menganalisis penyebab 

interaksi IPTEK, seni dan 

agama terhadap perkembangan 

masyarakat  

41     

Menganalisis dampak interaksi 

IPTEK, seni dan agama 

terhadap perkembangan 

masyarakat  

42 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

(PPKn). 

Menguasai materi 

keilmuan yang meliputi 

dimensi pengetahuan, 

sikap, nilai, dan perilaku 

yang mendukung kegiatan 

pembelajaran PKn. 

Menganalisis contoh perilaku 

kebersamaan dalam 

keberagaman budaya dalam 

masyarakat berbangsa dan 

bernegara 

43     

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan 

secara tematik sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

44   

Menguasai konsep dan 

prinsip kepribadian 

nasional dan demokrasi 

konstitusional Indonesia, 

semangat kebangsaan dan 

Menganalisis prinsip 

kepribadian nasional 

berdasarkan kebhinekaan 

budaya daerah 



cinta tanah air serta bela 

negara. 

45     

Mendeskripsikan demokrasi 

konstitusional Indonesia sesuai 

dengan semangat kebangsaan 

46     

Menganalisis contoh sikap dan 

perilaku cinta tanah air serta 

bela negara berdasarkan 

karakter masyarakat Indonesia 

47   

Menguasai konsep dan 

prinsip perlindungan, 

pemajuan HAM, serta 

penegakan hukum secara 

adil dan benar 

Mendeskripsikan prinsip 

penegakan hukum yang adil dan 

benar 

48     

Menganalisis contoh perilaku 

perlindungan Hak Asasi 

Manusia dalam masyarakat 

sekitar secara kontekstual 

49   

Menguasai konsep, 

prinsip, nilai, moral, dan 

norma kewarganegaraan 

Indonesia yang demokratis 

dalam konteks kewargaan 

negara dan dunia. 

Menjelaskan konsep moral 

kewarganegaraan Indonesia 

yang demokratis dalam konteks 

kewargaan negara dan dunia 

50     

Menganalisis contoh perilaku 

perlindungan Hak Asasi 

Manusia dalam masyarakat 

sekitar secara kontekstual 

51 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

diampu. 

Memahami tujuan 

pembelajaran lima mata 

pelajaran SD/MI 

Menganalisis aktivitas 

pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran di SD/MI 

kelas IV s.d kelas VI.  

52 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu 

Memilih materi lima mata 

pelajaran SD/MI yang 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik.  

Menentukan ruang lingkup 

materi/bahan ajar sesuai dengan 

IPK lima mata pelajaran SD/MI 

kelas IV s.d kelas IV. 



53 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus.  

Memilih bahan refleksi yang 

tepat untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru  

54   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan.  

Mengetahui konsep dan 

prosedur penelitian tindakan 

kelas  

55 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan 

mengembangkan diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi. 

Menggunakan webblog untuk 

mengirim dokumen literatur 

pembelajaran matematika SD, 

kelas IV dan s.d VI. (1) 

56   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri.  

Menggunakan situs Learning 

Management System (LMS) 

untuk mengikuti pelatihan 

online bagi guru SD kelas IV 

s.d kelas VI. 

Kode : 1.026KD0000 

Mata Ujian : Guru SD Kelas Rendah (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik usia sekolah dasar 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial-budaya. 

Menjelaskan implikasi 

prinsip-prinsip 

perkembangan perilaku 

dan pribadi peserta didik 

terhadap pendidikan  

2     

Membedakan berbagai 

aspek perkembangan 

peserta didik berdasarkan 

ciri-cirinya  

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

peserta belajar usia sekolah 

dasar dalam lima mata 

pelajaran SD/MI 

Menentukan kesulitan 

belajar 



4     
Menentukan faktor 

penyebab kesulitan belajar  

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

lima mata pelajaran SD/MI 

Merancang kegiatan 

pembelajaran sesuai 

pendekatan pembelajaran 

yang dipilih 

6 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan lima mata 

pelajaran SD/MI 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai dengan 

lima mata pelajaran 

SD/MI kelas I s.d. kelas III 

(1) 

7   

Memilih materi lima mata 

pelajaran SD/MI yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. 

Menentukan materi 

pembelajaran yang 

esensial sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

telah ditentukan 

8 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

9   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan sesuai rambu-

rambu kurikulum yang 

berlaku 

10   

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan 

lima mata pelajaran SD/MI 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik dan lima 

mata pelajaran SD/MI 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

(1) 



11 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran. 

Mengidentifikasi jenis-

jenis media teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

12 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki.  

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi belajar 

secara optimal. 

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

pengetahuan untuk 

mencapai prestasi belajar 

optimal peserta didik 

13   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi 

pengembangan kreativitas 

untuk mencapai prestasi 

belajar optimal peserta 

didik 

14 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi scr efektif, 

empatik, &amp; santun dg 

peserta didik dg bhs yg khas 

dlm interaksi pembelajaran yg 

terbangun scr siklikal dr (a) 

penyiapan kondisi psikologis , 

(b) memberikan pertanyaan/tgs 

sbg undangan u/ merespons, (c) 

respons , (d) reaksi guru, dst 

Memberikan tanggapan 

terhadap respon peserta 

didik dalam interaksi 

pembelajaran dengan 

bahasa yang khas secara 

efektif, empati, dan santun 

15 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar.  

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik lima mata 

pelajaran SD/MI. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik lima 

mata pelajaran SD/MI 

kelas I s.d kelas III (1) 

16   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

17     
Memvalidasi instrumen 

yang akan digunakan 



18   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Menentukan teknik 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

19     

Menerapkan teknik 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

20 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar.  

Mengkonstruksikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

dengan KKM yang sudah 

ditentukan 

21   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial dengan 

menggunakan hasil 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

pembelajaran  

22 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

23   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran lima 

mata pelajaran SD/MI. 

Mengidentifikasi 

permasalahan 

Pembelajaran di kelas 

terkait lima mata pelajaran 

SD/MI yang dapat 

dipecahkan dengan PTK. 

24     

Merumuskan masalah di 

kelas terkait lima mata 

pelajaran SD/MI yang 

dapat dipecahkan dengan 

PTK  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

Memahami hakikat 

bahasa dan pemerolehan 

bahasa. 

Menjelaskan tahapan 

pemerolehan bahasa anak 



pelajaran yang diampu 

(B. Indonesia).  

2   

Memahami kedudukan, 

fungsi, dan ragam bahasa 

Indonesia.  

Menyebutkan fungsi dan 

kedudukan bahasa Indonesia 

3     
Mengidentifikasi ragam bahasa 

Indonesia 

4   

Menguasai dasar-dasar 

dan kaidah bahasa 

Indonesia sebagai rujukan 

penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

Mengidentifikasi kaidah bahasa 

Indonesia (fonologi=ejaan dan 

lafal sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar)  

5     

Menerapkan kaidah bahasa 

Indonesia semantik (makna kata, 

hubungan makna=polisemi, 

sinonim, antonim, hiponim, 

homograf, homofon, denotasi, 

konotasi, majas sebagai rujukan 

penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar)  

6     

Menerapkan kaidah bahasa 

Indonesia sintaksis (tata kalimat 

sebagai rujukan penggunaan 

bahasa Indonesia yang baik dan 

benar)  

7     
Mengidentifikasi isi wacana 

(konten IPS) 

8     
Mengidentifikasi jenis wacana 

(konten IPS) 

9     
Mengidentifikasi fakta yang 

terdapat dalam wacana 

10   

Memiliki keterampilan 

berbahasa Indonesia 

(menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

Menerapkan prinsip dan 

prosedur berbahasa secara 

integratif: menyimak, berbicara, 

membaca, menulis)  

11     
Menerapkan prinsip dan 

prosedur berbahasa secara 



tertulis reseptif. Membaca 

(Membaca Menulis Permulaan), 

membaca teks, membaca 

nyaring.  

12   
Memahami teori dan 

genre sastra Indonesia. 

Membedakan sastra lama dan 

sastra baru 

13     
Menjelaskan genre sastra 

Indonesia 

14   

Mampu mengapresiasi 

karya sastra Indonesia, 

secara reseptif dan 

produktif. 

Mengidentifikasi unsur instrinsik 

puisi 

15     Menulis cerita pendek 

16   

Memahami tujuan 

pembelajaran lima mata 

pelajaran SD/MI (6) --> 

BHS 

Menentukan tujuan 

pembelajaran sesuai IPK lima 

mata pelajaran SD/MI 

17 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

(Matematika) 

Menguasai pengetahuan 

konseptual dan prosedural 

serta keterkaitan keduanya 

dalam konteks materi 

aritmatika, aljabar, 

geometri, trigonometri, 

pengukuran, statistika, 

dan logika matematika. 

Menentukan hasil operasi hitung 

campuran yang melibatkan tiga 

atau lebih pada bilangan bulat. 

18     
Memprediksi pola-pola bilangan 

sederhana 

19     

Mengurai sebuah bilangan asli 

sampai dengan 500 sebagai hasil 

penjumlahan, pengurangan, 

perkalian atau pembagian dua 

buah bilangan asli lainnya 

dengan berbagai kemungkinan 

jawaban 

20     

Membandingkan dua pecahan 

(lebih dari, sama dengan, kurang 

dari) berikut representasinya 

dalam bentuk gambar 



21     

Membandingkan dua bilangan 

pecahan desimal (lebih dari, 

sama dengan, kurang dari)  

22     

Menentukan untung atau rugi 

yang melibatkan nilai pecahan 

uang 

23     

Menaksir hasil perhitungan 

dengan strategi pembulatan 

satuan, pembulatan puluhan, dan 

pembulatan ratusan 

24     

Membaca, mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan data yang 

ditampilkan dalam bentuk tabel 

atau diagram batang.  

25     

Menentukan rata-rata, median, 

atau modus suatu kumpulan data 

dengan dengan menggunakan 

statistik sederhana  

26     
Menentukan konversi satuan 

berat, waktu, dan panjang. 

27     
Mengidentikasi berbagai jenis 

dan besar sudut 

28   

Mampu menggunakan 

matematisasi horizontal 

dan vertikal untuk 

menyelesaikan masalah 

matematika dan masalah 

dalam dunia nyata 

Menunjukkan hasil rotasi dan 

pencerminan suatu bangun datar 

dengan menggunakan gambar 

29     

Menggunakan gambar atau 

representasi lain secara tepat 

untuk menyelesaikan masalah 

matematika atau masalah dalam 

dunia nyata yang melibatkan 

operasi hitung (tambah, kurang, 

kali, bagi) atau relasi (lebih 

besar, lebih kecil sama dengan) 

pada bilangan pecah 

30   
Mampu menggunakan 

pengetahuan konseptual, 

Menggunakan sifat-sifat operasi 

hitung (assosiatif atau distributif) 



prosedural, dan 

keterkaitan keduanya 

dalam pemecahan 

masalah matematika, 

serta. penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

untuk melakukan operasi hitung 

dua bilangan atau lebih secara 

lebih cepat dalam menyelesaikan 

masalah matematika maupun 

masalah terkait yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. 

31     

Menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan operasi hitung 

campuran, bilangan berpangkat 

dan akar, FPB dan KPK 

32     

Menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

melibatkan bilangan bulat dan 

bilangan pecahan sederhana 

33     

Menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

terkait dengan perbandingan 

34     

Menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dengan 

menggunakan strategi gambar 

atau model matematika 

sederhana 

35 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

(IPA). 

Memahami struktur IPA 

termasuk hubungan 

fungsional antar konsep, 

yang berhubungan dengan 

mata pelajaran IPA.  

Mendeskripsikan daur hidup 

hewan 

36     
Mendeskripsikan 

perkembangbiakan tanaman 

37     
Mengubah satuan dalam besaran 

fisika 

38     
Membedakan jenis-jenis 

rangkaian listrik 

39     
Menjelaskan berbagai peristiwa 

alam 



40 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

(PPKn) 

Menguasai materi 

keilmuan yang meliputi 

dimensi pengetahuan, 

sikap, nilai, dan perilaku 

yang mendukung kegiatan 

pembelajaran PKn. 

Mengidentifikasi macam-macam 

norma dalam kehidupan sehari-

hari di lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat sekitar 

41     

Mendeskripsikan perilaku 

kebersamaan dalam 

keberagaman dalam interaksi 

dengan sesama teman di sekolah 

dan masyarakat  

42     

Mengidentifikasi contoh 

perilaku kebersamaan dalam 

keberagaman budaya dalam 

masyarakat berbangsa dan 

bernegara 

43     

Mengidentifikasi kegiatan 

pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan 

sesuai dengan kompetensi dasar 

44   

Menguasai konsep dan 

prinsip kepribadian 

nasional dan demokrasi 

konstitusional Indonesia, 

semangat kebangsaan dan 

cinta tanah air serta bela 

negara. 

Mengidentifikasi konsep 

kepribadian nasional 

berdasarkan kebhinekaan budaya 

daerah 

45     

Mengidentifikasi sikap dan 

perilaku cinta tanah air serta bela 

negara berdasarkan karakter 

masyarakat Indonesia 

46   

Menguasai konsep dan 

prinsip perlindungan, 

pemajuan HAM, serta 

penegakan hukum secara 

adil dan benar 

Mengidentifikasi konsep 

perlindungan Hak Asasi 

Manusia dalam masyarakat 

sekitar  

47     

Mengidentifikasi prinsip 

perlindungan Hak Asasi 

Manusia dalam masyarakat 

sekitar 



48     

Mendeskripsikan perilaku 

perlindungan Hak Asasi 

Manusia dalam masyarakat 

sekitar secara kontekstual 

49   

Menguasai konsep, 

prinsip, nilai, moral, dan 

norma kewarganegaraan 

Indonesia yang 

demokratis dalam konteks 

kewargaan negara dan 

dunia. 

Menjelaskan konsep nilai, moral, 

dan norma kewarganegaraan 

Indonesia yang demokratis 

dalam konteks kewargaan negara 

dan dunia 

50     

Mengidentifikasi contoh sikap 

dan perilaku berdasarkan moral 

kewarganegaraan secara 

kontekstual 

51     

Mendeskripsikan contoh sikap 

dan perilaku masyarakat yang 

cinta tanah air sebagai 

pendukung NKRI 

52 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

diampu. 

Memahami tujuan 

pembelajaran lima mata 

pelajaran SD/MI 

Menentukan tujuan 

pembelajaran sesuai IPK lima 

mata pelajaran SD/MI kelas I s.d 

kelas III (1) 

53 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu 

Memilih materi lima mata 

pelajaran SD/MI yang 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik.  

Menentukan ruang lingkup 

materi/bahan ajar sesuai dengan 

IPK lima mata pelajaran SD/MI 

kelas I s.d kelas III (1) 

54 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus.  

Memilih bahan refleksi yang 

tepat untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru  

55   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan.  

Mengetahui konsep dan prosedur 

penelitian tindakan kelas  



56 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan 

mengembangkan diri.  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi. 

Menggunakan email untuk 

mengirim dokumen literatur 

pembelajaran matematika SD, 

kelas I dan s.d III (1) 

57   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri.  

Menggunakan mesin pencari 

untuk mencari referensi 

penelitian tindakan kelas. 

Kode : 1.097GF0000 

Mata Ujian : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual  

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial- budaya  

Membedakan berbagai 

aspek perkembangan 

peserta didik 

berdasarkan ciri-cirnya 

2   

Mengidentifi kasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

menentukan kesulitan 

belajar  

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengelompokkan 

keterampilan proses 

dasar dan keterampilan 

proses terpadu 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. (0) 

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan 

Mengidentifikasi 

pengalaman belajar IPA 

sesuai dengan 

pendekatan saintifik 

5   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang 

sesuai dengan materi 

ajar IPA 

6 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu 

Menentukan bentuk 

TIK yang sesuai topik 



kepentingan 

pembelajaran 

IPA dan sarana 

prasarana di sekolah 

7 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

keterampilan untuk 

mencapai prestasi 

secara optimal 

8 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa yang 

khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun secara 

siklikal dari (a) penyiapan 

kondisi psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam per 

Menerapkan teknik 

bertanya dalam 

penyusunan rancangan 

pembelajaran atau 

dalam proses 

pembelajaran. 

9 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun lapangan 

Mengidentifikasi 

prinsip-prinsip 

penyusunan RPP yang 

sesuai dengan 

Permendikbud nomor 

103 tahun 2014 

10   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan dilapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Menentukan alat dan 

bahan yang tepat untuk 

malaksanakan kegiatan 

belajar di laboratorium 

sesuai topik IPA  

11   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menentukan media 

pembelajaran yang tepat 

dalam proses 

pembelajaran  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu.  

Menjelaskan aspek-

aspek proses belajar 

yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan 



karakteristik mata 

pelajaran IPA 

13     

Menentukan 

kemampuan berpikir 

dan dimensi 

pengetahuan butir soal 

ranah pengetahuan mata 

pelajaran IPA 

14   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Mengevaluasi data hasil 

analisis penilaian proses 

belajar aspek sikap 

menurut Permendikbud 

nomor 104 tahun 2014 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar  

Mempraktikan 

penentuan ketuntasan 

belajar untuk setiap 

kompetensi dasar mata 

pelajaran IPA  

16   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Menyusun laporan hasil 

penilaian dan evaluasi 

hasil belajar IPA 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  

Menjelaskan manfaat 

PTK 

18   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Membuat rancangan 

penelitian tindakan 

kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran IPA 

Memahami konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-

teori IPA serta 

penerapannya secara 

fleksibel 

Menjelaskan prosedur 

pengukuran berbagai besaran 

turunan  



2     

Mengidentifikasi sistem 

organisasi kehidupan mulai 

dari sel hingga organisme 

3     
Mengidentifikasi komponen 

penyusun sel 

4     
Membedakan struktur sel 

prokariotik dan eukariotik 

5     
Membedakan struktur bakteri, 

arkaebakteria, dan jamur 

6     
Mengklasifikasikan zat 

berdasarkan sifatnya 

7     

Menganalisis transformasi 

energi yang terjadi pada suatu 

benda 

8     

Menjelaskan tahapan proses 

respirasi sampai menghasilkan 

energi 

9     
Mendeskripsikan interaksi 

antar makhluk hidup 

10     

Menentukan sifat asam basa 

dari bahan-bahan kimia sehari-

hari menggunakan indikator 

alam atau buatan (3) 

11     
Mendeskripsikan dampak 

pencemaran bagi manusia 

12     

Menghitung kalor yang 

dilepaskan atau diperlukan 

oleh suatu benda 

13     

Menjelaskan gejala-gejala 

yang menyertai reaksi kimia 

(3) 

14     

Mengidentifikasi penyebab 

terjadinya pemanasan global 

(3) 

15     
Mengidentifikasi jaringan 

meristem pada tumbuhan 



16     
Mengidentifikasi jaringan 

dasar pada tumbuhan 

17     
Menerapkan Hukum Newton 

dalam kehidupan sehari-hari 

18     
Menganalisis keuntungan 

mekanik pesawat sederhana 

19     

Mendeskripsikan hubungan 

antar tulang yang membentuk 

berbagai persendian 

20     
Menjelaskan mekanisme gerak 

pada sistem gerak manusia 

21     

Menentukan metode 

pemisahan campuran yang 

tepat untuk memisahkan suatu 

campuran  

22     

Menentukan nama-nama organ 

penyusun sistem pencernaan 

makanan beserta fungsinya 

23     Menjelaskan proses eksresi 

24     

Menjelaskan sifat-sifat bahan 

dan pemanfaatannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

25     

Menerapkan hukum 

Archimedes dalam pemecahan 

permasalahan kehidupan 

sehari-hari. 

26     

Mengidentifikasi berbagai 

gangguan atau penyakit pada 

sistem reproduksi manusia 

27     

Mengelompokkan zat aditif 

alami dan buatan yang 

digunakan pada suatu produk 

makanan  

28     

Menjelaskan struktur dan 

fungsi kromosom, Gen, DNA, 

dan RNA 



29     

Menerapkan hukum Mendel I 

dan II secara teoritis dalam 

persilangan 

30     
Menjelaskan pengertian dan 

prinsip dasar bioteknologi 

31     
membedakan partikel molekul 

unsur dan molekul senyawa 

32     

Menerapkan hukum pembiasan 

snellius dalam permasalahan 

sehari-hari 

33     
Menjelaskan sifat bayangan 

pada lensa 

34     

Menjelaskan pengaruh rotasi 

dan revolusi Bumi bagi 

kehidupan di Bumi 

35     

Mendeskripsikan penerapan 

bioteknologi dalam bidang 

pangan 

36     
Menyebutkan contoh teknologi 

ramah lingkungan 

37     
Menjelaskan interaksi antar 

muatan listrik 

38     
Menjelaskan konsep 

kemagnetan 

39   

Memahami proses berpikir 

IPA dalam mempelajari 

proses dan gejala alam 

Membuat kesimpulan dari data 

percobaan 

40   

Menjelaskan penerapan 

hukum-hukum IPA dalam 

teknologi terutama yang 

dapat ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menjelaskan penerapan prinsip 

bunyi pada alat musik 

41     

Menjelaskan penerapan prinsip 

pembentukan bayangan pada 

lensa kacamata 



42   

Memahami hubungan antar 

berbagai cabang IPA, dan 

hubungan IPA dengan 

matematika dan teknologi.  

Menjelaskan hubungan antar 

konsep dalam keterpaduan IPA 

Kode : 1.097GG0000 

Mata Ujian : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual  

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial- budaya  

Membedakan berbagai 

aspek perkembangan 

peserta didik 

berdasarkan ciri-cirnya 

2   

Mengidentifi kasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

menentukan kesulitan 

belajar  

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengelompokkan 

keterampilan proses 

dasar dan keterampilan 

proses terpadu 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. (0) 

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan 

Mengidentifikasi 

pengalaman belajar IPA 

sesuai dengan 

pendekatan saintifik 

5   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang 

sesuai dengan materi 

ajar IPA 

6 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu 

Menentukan bentuk 

TIK yang sesuai topik 

IPA dan sarana 

prasarana di sekolah 



7 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

keterampilan untuk 

mencapai prestasi 

secara optimal 

8 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa yang 

khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun secara 

siklikal dari (a) penyiapan 

kondisi psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam per 

Menerapkan teknik 

bertanya dalam 

penyusunan rancangan 

pembelajaran atau 

dalam proses 

pembelajaran. 

9 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun lapangan 

Mengidentifikasi 

prinsip-prinsip 

penyusunan RPP yang 

sesuai dengan 

Permendikbud nomor 

103 tahun 2014 

10   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan dilapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Menentukan alat dan 

bahan yang tepat untuk 

malaksanakan kegiatan 

belajar di laboratorium 

sesuai topik IPA  

11   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menentukan media 

pembelajaran yang tepat 

dalam proses 

pembelajaran  

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu.  

Menjelaskan aspek-

aspek proses belajar 

yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran IPA 



13     

Menentukan 

kemampuan berpikir 

dan dimensi 

pengetahuan butir soal 

ranah pengetahuan mata 

pelajaran IPA 

14   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Mengevaluasi data hasil 

analisis penilaian proses 

belajar aspek sikap 

menurut Permendikbud 

nomor 104 tahun 2014 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar  

Mempraktikan 

penentuan ketuntasan 

belajar untuk setiap 

kompetensi dasar mata 

pelajaran IPA  

16   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Menyusun laporan hasil 

penilaian dan evaluasi 

hasil belajar IPA 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  

Menjelaskan manfaat 

PTK 

18   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Membuat rancangan 

penelitian tindakan 

kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran IPA 

Memahami konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-

teori IPA serta 

penerapannya secara 

fleksibel 

Menjelaskan prosedur 

pengukuran berbagai besaran 

turunan  

2     

Mengidentifikasi sistem 

organisasi kehidupan mulai 

dari sel hingga organisme 



3     
Mengidentifikasi komponen 

penyusun sel 

4     
Membedakan struktur sel 

prokariotik dan eukariotik 

5     
Membedakan struktur bakteri, 

arkaebakteria, dan jamur 

6     
Mengklasifikasikan zat 

berdasarkan sifatnya 

7     

Menganalisis transformasi 

energi yang terjadi pada suatu 

benda 

8     

Menjelaskan tahapan proses 

respirasi sampai menghasilkan 

energi 

9     
Mendeskripsikan interaksi 

antar makhluk hidup 

10     

Menentukan sifat asam basa 

dari bahan-bahan kimia sehari-

hari menggunakan indikator 

alam atau buatan (3) 

11     
Mendeskripsikan dampak 

pencemaran bagi manusia 

12     

Menghitung kalor yang 

dilepaskan atau diperlukan 

oleh suatu benda 

13     

Menjelaskan gejala-gejala 

yang menyertai reaksi kimia 

(3) 

14     

Mengidentifikasi penyebab 

terjadinya pemanasan global 

(3) 

15     
Mengidentifikasi jaringan 

meristem pada tumbuhan 

16     
Mengidentifikasi jaringan 

dasar pada tumbuhan 



17     
Menerapkan Hukum Newton 

dalam kehidupan sehari-hari 

18     
Menganalisis keuntungan 

mekanik pesawat sederhana 

19     

Mendeskripsikan hubungan 

antar tulang yang membentuk 

berbagai persendian 

20     
Menjelaskan mekanisme gerak 

pada sistem gerak manusia 

21     

Menentukan metode 

pemisahan campuran yang 

tepat untuk memisahkan suatu 

campuran  

22     

Menentukan nama-nama organ 

penyusun sistem pencernaan 

makanan beserta fungsinya 

23     Menjelaskan proses eksresi 

24     

Menjelaskan sifat-sifat bahan 

dan pemanfaatannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

25     

Menerapkan hukum 

Archimedes dalam pemecahan 

permasalahan kehidupan 

sehari-hari. 

26     

Mengidentifikasi berbagai 

gangguan atau penyakit pada 

sistem reproduksi manusia 

27     

Mengelompokkan zat aditif 

alami dan buatan yang 

digunakan pada suatu produk 

makanan  

28     

Menjelaskan struktur dan 

fungsi kromosom, Gen, DNA, 

dan RNA 



29     

Menerapkan hukum Mendel I 

dan II secara teoritis dalam 

persilangan 

30     
Menjelaskan pengertian dan 

prinsip dasar bioteknologi 

31     
membedakan partikel molekul 

unsur dan molekul senyawa 

32     

Menerapkan hukum pembiasan 

snellius dalam permasalahan 

sehari-hari 

33     
Menjelaskan sifat bayangan 

pada lensa 

34     

Menjelaskan pengaruh rotasi 

dan revolusi Bumi bagi 

kehidupan di Bumi 

35     

Mendeskripsikan penerapan 

bioteknologi dalam bidang 

pangan 

36     
Menyebutkan contoh teknologi 

ramah lingkungan 

37     
Menjelaskan interaksi antar 

muatan listrik 

38     
Menjelaskan konsep 

kemagnetan 

39   

Memahami proses berpikir 

IPA dalam mempelajari 

proses dan gejala alam 

Membuat kesimpulan dari data 

percobaan 

40   

Menjelaskan penerapan 

hukum-hukum IPA dalam 

teknologi terutama yang 

dapat ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menjelaskan penerapan prinsip 

bunyi pada alat musik 

41     

Menjelaskan penerapan prinsip 

pembentukan bayangan pada 

lensa kacamata 



42   

Memahami hubungan antar 

berbagai cabang IPA, dan 

hubungan IPA dengan 

matematika dan teknologi.  

Menjelaskan hubungan antar 

konsep dalam keterpaduan IPA 

Kode : 1.097GM2000 

Mata Ujian : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   
Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 



mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 



13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 



pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu 

Memahami konsep-konsep, hukum-

hukum, dan teori-teori IPA terapan serta 

penerapannya secara fleksibel 

Menerapkan konsep 

besaran pokok dan alat 

ukur 

2     

Menerapkan konsep 

suhu, kalor dan 

perpindahan energi  

3     

Menerapkan konsep 

Hukum Newton, gaya 

dan usaha 

4     

Menerapkan konsep 

materi dan 

perubahannya serta 

wujud zat 

5     

Menerapkan konsep 

unsur, senyawa, dan 

campuran 

6     
Menerapkan ikatan ion 

dan kovalen 



7   

Memahami proses berpikir IPA terapan 

dalam mempelajari proses dan gejala 

alam 

Menerapkan konsep 

kelistrikan (statis san 

dinamis) 

8     

Menerapkan konsep 

sistem koloid dalam 

kehidupan sehari-hari 

9     

Mendeskripsikan jenis, 

sifat dan fungsi 

berbagai polimer 

10     

Menggolongkan 

senyawa hidrokarbon 

dan turunannya 

11     

Menerapkan konsep 

senyawa redoks dalam 

kehidupan sehari-hari 

12     

Mendeskripsikan 

komponen ekosistem, 

pencemaran dan 

dampaknya 

13   

Menggunakan bahasa simbolik IPA 

terapan dalam mendeskripsikan proses 

dan gejala alam 

Menggunakan besaran 

dan satuan dalam 

kehidupan sehari-hari 

14     

Mendeskripsikan 

kekhasan atom karbon 

yang membentuk 

senyawa hidrokarbon 

15     

Mendeskripsikan jenis, 

fungsi enzim dalam 

kehidupan sehari 

16     

Mendeskripsikan 

peristiwa difusi dan 

osmosis dalam 

kehidupan sehari-hari 

17   

Memahami struktur (termasuk 

hubungan fungsional antar konsep) IPA 

terapan dan ilmu-ilmu lain yang terkait 

Menerapkan konsep 

larutan  



18     
Menerapkan konsep 

asam basa dan garam 

19     
Menerapkan konsep 

makromolekul 

20     
Mendeskripsikan sifat 

dan kerja enzim  

21     

Mendeskripsikan jenis, 

sifat dan kegunaan 

pigmen 

22     
Mendeskripsikan zat 

kimia di sekitar kita 

23   
Menalar secara kualitatif maupun 

kuantitatif dalam IPA terapan  

Menggunakan hukum-

hukum Newton dalam 

kehidupan sehari-hari 

24     

Menalar proses 

perambatan panas 

menggunakan konsep 

suhu dan kalor 

25     

Menggunakan nalar 

untuk membuat larutan 

dengan berbagai 

konsentrasi 

26   

Menerapkan konsep, hukum, dan teori 

IPA untuk 

menjelaskan/mendeskripsikan 

fenomena fisika, kimia dan biologi 

Menerapkan konsep 

elastisitas dan 

tegangan permukaan 

27     
Menerapkan konsep 

kecepatan reaksi 

28     
Menerapkan konsep 

difusi dan osmosis 

29   

Menjelaskan IPA terapan dalam 

teknologi yang terkait dengan fisika, 

kimia dan biologi terutama yang dapat 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 

Menggunakan konsep 

dasar-dasar kelistrikan 



30     

Mendeskripsikan cara-

cara penanganan 

limbah 

31   
Memahami lingkup dan kedalaman IPA 

terapan sekolah 

Mendeskripsikan 

lingkup IPA terapan 

smk pariwisata 

32     

Mendeskripsikan 

keluasan dan 

kedalaman materi IPA 

terapan smk pariwisata 

33   

Kreatif dan inovatif dalam penerapan 

dan pengembangan bidang ilmu yang 

terkait dengan mata pelajaran IPA 

terapan 

Menerapkan 

pengembangan bidang 

ilmu pariwisata yang 

terkait dengan mata 

pelajaran IPA terapan 

34     

Menerapkan bidang 

paket keahlian yang 

terkait dengan mata 

pelajaran IPA terapan 

35   

Menguasai prinsip-prinsip dan teori-

teori pengelolaan dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium IPA 

sekolah 

Menerapkan prinsip-

prinsip dan teori-teori 

pengelolaan 

laboratorium IPA 

sekolah 

36     

Menerapkan prinsip-

prinsip dan teori-teori 

keselamatan 

kerja/belajar di 

laboratorium IPA 

sekolah 

37   

Menggunakan alat-alat ukur, alat 

peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan 

pembelajaran IPA terapan di kelas, 

laboratorium dan lapangan 

Menggunakan alat 

ukur dengan tepat 

38   

Merancang eksperimen IPA terapan 

untuk keperluan pembelajaran atau 

penelitian 

Merancang eksperimen 

penggunaan cermin 

dan lensa, serta cacat 

mata 



39     
Merancang eksperimen 

asam dan basa 

40     

Merancang eksperimen 

uji pada senyawa 

makromolekul 

41     
Merancang eksperimen 

daur ulang limbah 

42   
Melaksanakan eksperiment IPA terapan 

dengan cara yang benar 

Melaksanakan 

eksperimen materi dan 

perubahannya 

43     

Melaksanakan 

eksperimen fermentasi 

yang menghasilkan 

pada makanan 

44   

Memahami sejarah perkembangan IPA 

pada umumnya dan pikiran-pikiran 

yang mendasari perkembangan tersebut 

Mengemukakan 

perkembangan teori 

atom 

45     

Mengemukakan 

perkembangan sistem 

periodik unsur 

Kode : 1.097GM3000 

Mata Ujian : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 



intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 



9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 



tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 



pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

Memahami konsep-konsep, hukum-

hukum, dan teori-teori IPA terapan serta 

penerapannya secara fleksibel 

Menerapkan konsep 

besaran pokok dan alat 

ukur 



pelajaran yang 

diampu 

2     

Menerapkan konsep 

suhu, kalor dan 

perpindahan energi  

3     

Menerapkan konsep 

Hukum Newton, gaya 

dan usaha 

4     

Menerapkan konsep 

materi dan 

perubahannya serta 

wujud zat 

5     

Menerapkan konsep 

unsur, senyawa, dan 

campuran 

6     
Menerapkan ikatan ion 

dan kovalen 

7   

Memahami proses berpikir IPA terapan 

dalam mempelajari proses dan gejala 

alam 

Menerapkan konsep 

kelistrikan (statis san 

dinamis) 

8     

Menerapkan konsep 

sistem koloid dalam 

kehidupan sehari-hari 

9     

Mendeskripsikan jenis, 

sifat dan fungsi 

berbagai polimer 

10     

Menggolongkan 

senyawa hidrokarbon 

dan turunannya 

11     

Menerapkan konsep 

senyawa redoks dalam 

kehidupan sehari-hari 

12     

Mendeskripsikan 

komponen ekosistem, 

pencemaran dan 

dampaknya 



13   

Menggunakan bahasa simbolik IPA 

terapan dalam mendeskripsikan proses 

dan gejala alam 

Menggunakan besaran 

dan satuan dalam 

kehidupan sehari-hari 

14     

Mendeskripsikan 

kekhasan atom karbon 

yang membentuk 

senyawa hidrokarbon 

15     

Mendeskripsikan jenis, 

fungsi enzim dalam 

kehidupan sehari 

16     

Mendeskripsikan 

peristiwa difusi dan 

osmosis dalam 

kehidupan sehari-hari 

17   

Memahami struktur (termasuk 

hubungan fungsional antar konsep) IPA 

terapan dan ilmu-ilmu lain yang terkait 

Menerapkan konsep 

larutan  

18     
Menerapkan konsep 

asam basa dan garam 

19     
Menerapkan konsep 

makromolekul 

20     
Mendeskripsikan sifat 

dan kerja enzim  

21     

Mendeskripsikan jenis, 

sifat dan kegunaan 

pigmen 

22     
Mendeskripsikan zat 

kimia di sekitar kita 

23   
Menalar secara kualitatif maupun 

kuantitatif dalam IPA terapan  

Menggunakan hukum-

hukum Newton dalam 

kehidupan sehari-hari 

24     

Menalar proses 

perambatan panas 

menggunakan konsep 

suhu dan kalor 



25     

Menggunakan nalar 

untuk membuat larutan 

dengan berbagai 

konsentrasi 

26   

Menerapkan konsep, hukum, dan teori 

IPA untuk 

menjelaskan/mendeskripsikan 

fenomena fisika, kimia dan biologi 

Menerapkan konsep 

elastisitas dan 

tegangan permukaan 

27     
Menerapkan konsep 

kecepatan reaksi 

28     
Menerapkan konsep 

difusi dan osmosis 

29   

Menjelaskan IPA terapan dalam 

teknologi yang terkait dengan fisika, 

kimia dan biologi terutama yang dapat 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 

Menggunakan konsep 

dasar-dasar kelistrikan 

30     

Mendeskripsikan cara-

cara penanganan 

limbah 

31   
Memahami lingkup dan kedalaman IPA 

terapan sekolah 

Mendeskripsikan 

lingkup IPA terapan 

smk pariwisata 

32     

Mendeskripsikan 

keluasan dan 

kedalaman materi IPA 

terapan smk pariwisata 

33   

Kreatif dan inovatif dalam penerapan 

dan pengembangan bidang ilmu yang 

terkait dengan mata pelajaran IPA 

terapan 

Menerapkan 

pengembangan bidang 

ilmu pariwisata yang 

terkait dengan mata 

pelajaran IPA terapan 

34     

Menerapkan bidang 

paket keahlian yang 

terkait dengan mata 

pelajaran IPA terapan 

35   
Menguasai prinsip-prinsip dan teori-

teori pengelolaan dan keselamatan 

Menerapkan prinsip-

prinsip dan teori-teori 

pengelolaan 



kerja/belajar di laboratorium IPA 

sekolah 

laboratorium IPA 

sekolah 

36     

Menerapkan prinsip-

prinsip dan teori-teori 

keselamatan 

kerja/belajar di 

laboratorium IPA 

sekolah 

37   

Menggunakan alat-alat ukur, alat 

peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan 

pembelajaran IPA terapan di kelas, 

laboratorium dan lapangan 

Menggunakan alat 

ukur dengan tepat 

38   

Merancang eksperimen IPA terapan 

untuk keperluan pembelajaran atau 

penelitian 

Merancang eksperimen 

penggunaan cermin 

dan lensa, serta cacat 

mata 

39     
Merancang eksperimen 

asam dan basa 

40     

Merancang eksperimen 

uji pada senyawa 

makromolekul 

41     
Merancang eksperimen 

daur ulang limbah 

42   
Melaksanakan eksperiment IPA terapan 

dengan cara yang benar 

Melaksanakan 

eksperimen materi dan 

perubahannya 

43     

Melaksanakan 

eksperimen fermentasi 

yang menghasilkan 

pada makanan 

44   

Memahami sejarah perkembangan IPA 

pada umumnya dan pikiran-pikiran 

yang mendasari perkembangan tersebut 

Mengemukakan 

perkembangan teori 

atom 

45     

Mengemukakan 

perkembangan sistem 

periodik unsur 

Kode : 1.100GF0000 



Mata Ujian : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, 

dan intelektual. 

Memahami 

karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, 

spiritual, dan latar 

belakang sosial- 

budaya. 

Menganalisis kecerdasan intelektual, 

emosional, moral dan spiritual. 

2 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Memahami prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

penilaian. 

3 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Mengidentifikasi 

kesulitan belajar 

peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan minat belajar siswa. 

4 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menentukan indikator pencapaian 

kompetensi yang tepat untuk ranah 

pengetahuan/keterampilan/sikap. 

5 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

Mengidentifikasi 

potensi peserta didik 

dalam mata pelajaran 

yang diampu. 

Memanfaatkan potensi kognitif yang 

dimiliki oleh peserta didik dalam 

mendukung pembelajaran IPS SMP 

yang mampu menjadikan 

pembelajar yang tangguh. 



kultural,emosional, 

dan intelektual. 

6 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat memberi contoh teori 

belajar. 

7 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta didik 

untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara 

optimal. 

Menentukan berbagai kegiatan 

pembelajaran. 

8   

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

9     

Menentukan teknik dan instrumen 

TES yang tepat sesuai dengan aspek 

yang akan dinilai. 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang baik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pendekatan, strategi, 

dan metode pembelajaran. 

11 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang 

diampu 

Menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam pembelajaran 

yang diampu. 

12 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

Guru dapat menyusun rancangan 

pembelajaran yang baik. 



kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

13 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menjelaskan berbagai bentuk teknik 

dan instrumen non-tes 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam mata. 

Menganalisis contoh penerapan 

pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran IPS. 

15 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat mengembangkan model 

pembelajaran dalam IPS. 

16 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Penyusunan rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Mengembangkan RPP sesuai 

dengan ketentuan yang ada 

(Permendikbud 103, Tahun 2014 

tentang Pembelajaran). 

17 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

Mendeskripsikan makna ketuntasan 

belajar. 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Mengembangkan 

instrumen penilaian. 

Mengembangkan instrumen soal tes 

yang shahih dan andal (valid and 

reliable). 

19 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan teknik dan instrumen 

NON-TES yang tepat sesuai dengan 

aspek yang akan dinilai. 



20 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis pengembangan 

multimedia untuk presentasi. 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Mengembangkan 

instrumen penilaian 

dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Melakukan analisis kualitatif butir 

soal. 

22 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Mengembangkan 

instrumen penilaian 

dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Melakukan analisis kuantitatif butir 

soal. 

23 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian belajar siswa. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami konsep dasar 

geografi. 

2 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memanfaatkan peta, atlas 

dan globe dalam 

pembelajaran IPS. 

3 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis keterkaitan 

letak astronomis dengan 

musim. 

4 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis dampak 

musim di Indonesia bagi 

kehidupan. 



5 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan proses 

pembentukan bumi. 

6 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat menbedakan 

sebaran fauna di Indonesia. 

7 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

karakteristik penduduk di 

suatu wilayah 

8 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan gejala bencana 

alam di Indonesia. 

9 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis pola pikir 

keilmuan dalam IPS. 

10 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengemukakan kegunaan 

ilmu sejarah. 

11 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerangkan fungsi 

peninggalan kebudayaan 

megalithikum pada masa 

praaksara. 

12 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan perkembangan 

sistem pemerintahan, sosial, 

ekonomi dan kebudayaan 

masyarakat Indonesia pada 

masa kerajaan Majapahit. 

13 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis karakteristik 

kehidupan masyarakat, 

pemerintahan dan 

kebudayaan pada masa 

kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia. 



14 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis faktor-faktor 

penyebab munculnya 

kebangkitan dan kesadaran 

nasional bangsa Indonesia. 

15 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan gagasan 

perumusan dasar negara 

dalam sidang BPUPKI. 

16 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis perbedaan 

fungsi candi di India dengan 

di Indonesia. 

17 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami konsep 

penelitian sejarah. 

18 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan motif, prinsip, 

dan permasalahan ekonomi. 

19 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat menjelaskan 

kegiatan konsumsi, 

produksi, dan distribusi. 

20 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

karakteristik berbagai sistem 

perekonomian. 

21 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan faktor-faktor 

penentu permintaan dan 

penawaran. 

22 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan berbagai 

macam proses terjadinya 

perdagangan internasional. 

23 
Menguasai standar 

kompetensi dan 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan konsep 

elastisitas permintaan. 



kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

24 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan pemanfaatan 

uang dan bank dalam 

kegiatan masyarakat. 

25 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan konsep, faktor-

faktor yang mempengaruhi, 

dan bentuk-bentuk interaksi 

sosial dan proses sosial. 

26 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memberikan contoh peran 

lembaga sosial. 

27 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan konsep 

perubahan sosial. 

28 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan konsep 

masalah-masalah sosial. 

29 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis dampak 

modernisasi dan globalisasi. 

30 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Menganalisis konsep dan 

potensi keberagaman budaya 

dan pewarisan budaya di 

Indonesia. 

31 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis sosialisasi 

sebagai bagian dari interaksi 

sosial. 

32 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis perubahan 

sosial dan budaya 



mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

33 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Guru dapat mengkaji 

kompetensi dasar IPS. 

34 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Menjelaskan konsep 

pembelajaran tematik 

terpadu. 

35 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Menjelaskan tema-tema 

dalam IPS terpadu. 

36 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran IPS. 

Menunjukkan manfaat 

mapel IPS. 

37 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Mengembangkan kajian 

materi dalam pembelajaran 

IPS. 

38 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Menganalisis penggunaan 

tema dalam pembelajaran 

IPS. 

39 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Menganalisis tema sesuai 

aturan yang berlaku. 

40 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

Mengembangkan bahan ajar 

IPS terpadu. 



mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

41 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Mengembangkan materi IPS 

Terpadu. 

42 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menjelaskan proses 

pembentukan konsep. 

43 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pembelajaran yang 

mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa. 

44 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menganalisis aspek sikap 

yang dapat dikembangkan 

dari konsep-konsep dalam 

IPS. 

45 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Menjelaskan tahapan PTK. 

46 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Merumuskan strategi 

pengembangan kemampuan 

berpikir kritis dalam 

pembelajaran IPS. 

47 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif.  

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus. 

Guru dapat menjelaskan 

manfaat PKB bagi karirnya. 

48 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

Mengembangkan dirinya 

secara profesional sesuai 

tuntutan PKB. 



melakukan tindakan 

reflektif.  

peningkatan 

keprofesionalan. 

49     
Melakukan analisis data 

dengan teknik deskriptif. 

50 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Mengidentifikasi 

karakteristik IPS terpadu. 

51 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber. 

Mendeskripsikan 

karakteristik penelitian 

kuantitatif. 

52 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Melakukan analisis dengan 

teknik ANOVA. 

53 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Manganalisis proses analisis 

data kualitatif. 

54 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber. 

Mendeskripsikan 

karakteristik penelitian 

kualitatif. 

55 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Mendeskripsikan langkah-

langkah analisis data 

kualitatif. 

56 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menganalisis karakteristik 

dari beberapa metode 

penelitian kualitatif. 



57 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menganalisis karakteristik 

dari beberapa metode 

penelitian kuantitatif. 

58 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menulis butir instrumen 

kuisioner sesuai kaidah. 

Kode : 1.100GG0000 

Mata Ujian : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, 

dan intelektual. 

Memahami 

karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, 

spiritual, dan latar 

belakang sosial- 

budaya. 

Menganalisis kecerdasan intelektual, 

emosional, moral dan spiritual. 

2 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Memahami prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

penilaian. 

3 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Mengidentifikasi 

kesulitan belajar 

peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan minat belajar siswa. 



4 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menentukan indikator pencapaian 

kompetensi yang tepat untuk ranah 

pengetahuan/keterampilan/sikap. 

5 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi 

potensi peserta didik 

dalam mata pelajaran 

yang diampu. 

Memanfaatkan potensi kognitif yang 

dimiliki oleh peserta didik dalam 

mendukung pembelajaran IPS SMP 

yang mampu menjadikan 

pembelajar yang tangguh. 

6 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat memberi contoh teori 

belajar. 

7 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta didik 

untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara 

optimal. 

Menentukan berbagai kegiatan 

pembelajaran. 

8   

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

9     

Menentukan teknik dan instrumen 

TES yang tepat sesuai dengan aspek 

yang akan dinilai. 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang baik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

Menjelaskan pendekatan, strategi, 

dan metode pembelajaran. 



mendidik secara 

kreatif dalam mata 

pelajaran yang 

diampu. 

11 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang 

diampu 

Menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam pembelajaran 

yang diampu. 

12 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Guru dapat menyusun rancangan 

pembelajaran yang baik. 

13 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menjelaskan berbagai bentuk teknik 

dan instrumen non-tes 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam mata. 

Menganalisis contoh penerapan 

pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran IPS. 

15 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat mengembangkan model 

pembelajaran dalam IPS. 

16 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Penyusunan rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Mengembangkan RPP sesuai 

dengan ketentuan yang ada 

(Permendikbud 103, Tahun 2014 

tentang Pembelajaran). 



17 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

Mendeskripsikan makna ketuntasan 

belajar. 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Mengembangkan 

instrumen penilaian. 

Mengembangkan instrumen soal tes 

yang shahih dan andal (valid and 

reliable). 

19 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan teknik dan instrumen 

NON-TES yang tepat sesuai dengan 

aspek yang akan dinilai. 

20 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis pengembangan 

multimedia untuk presentasi. 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Mengembangkan 

instrumen penilaian 

dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Melakukan analisis kualitatif butir 

soal. 

22 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Mengembangkan 

instrumen penilaian 

dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Melakukan analisis kuantitatif butir 

soal. 

23 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian belajar siswa. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami konsep dasar 

geografi. 



2 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memanfaatkan peta, atlas 

dan globe dalam 

pembelajaran IPS. 

3 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis keterkaitan 

letak astronomis dengan 

musim. 

4 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis dampak 

musim di Indonesia bagi 

kehidupan. 

5 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan proses 

pembentukan bumi. 

6 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat menbedakan 

sebaran fauna di Indonesia. 

7 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

karakteristik penduduk di 

suatu wilayah 

8 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan gejala bencana 

alam di Indonesia. 

9 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis pola pikir 

keilmuan dalam IPS. 

10 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengemukakan kegunaan 

ilmu sejarah. 

11 
Menguasai standar 

kompetensi dan 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerangkan fungsi 

peninggalan kebudayaan 



kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

megalithikum pada masa 

praaksara. 

12 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan perkembangan 

sistem pemerintahan, sosial, 

ekonomi dan kebudayaan 

masyarakat Indonesia pada 

masa kerajaan Majapahit. 

13 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis karakteristik 

kehidupan masyarakat, 

pemerintahan dan 

kebudayaan pada masa 

kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia. 

14 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis faktor-faktor 

penyebab munculnya 

kebangkitan dan kesadaran 

nasional bangsa Indonesia. 

15 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan gagasan 

perumusan dasar negara 

dalam sidang BPUPKI. 

16 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis perbedaan 

fungsi candi di India dengan 

di Indonesia. 

17 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami konsep 

penelitian sejarah. 

18 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan motif, prinsip, 

dan permasalahan ekonomi. 

19 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat menjelaskan 

kegiatan konsumsi, 

produksi, dan distribusi. 



20 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

karakteristik berbagai sistem 

perekonomian. 

21 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan faktor-faktor 

penentu permintaan dan 

penawaran. 

22 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan berbagai 

macam proses terjadinya 

perdagangan internasional. 

23 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan konsep 

elastisitas permintaan. 

24 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan pemanfaatan 

uang dan bank dalam 

kegiatan masyarakat. 

25 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan konsep, faktor-

faktor yang mempengaruhi, 

dan bentuk-bentuk interaksi 

sosial dan proses sosial. 

26 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memberikan contoh peran 

lembaga sosial. 

27 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan konsep 

perubahan sosial. 

28 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan konsep 

masalah-masalah sosial. 

29 
Menguasai standar 

kompetensi dan 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis dampak 

modernisasi dan globalisasi. 



kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

30 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Menganalisis konsep dan 

potensi keberagaman budaya 

dan pewarisan budaya di 

Indonesia. 

31 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis sosialisasi 

sebagai bagian dari interaksi 

sosial. 

32 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis perubahan 

sosial dan budaya 

33 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Guru dapat mengkaji 

kompetensi dasar IPS. 

34 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Menjelaskan konsep 

pembelajaran tematik 

terpadu. 

35 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Menjelaskan tema-tema 

dalam IPS terpadu. 

36 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran IPS. 

Menunjukkan manfaat 

mapel IPS. 

37 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Mengembangkan kajian 

materi dalam pembelajaran 

IPS. 



mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

38 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Menganalisis penggunaan 

tema dalam pembelajaran 

IPS. 

39 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Menganalisis tema sesuai 

aturan yang berlaku. 

40 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Mengembangkan bahan ajar 

IPS terpadu. 

41 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Mengembangkan materi IPS 

Terpadu. 

42 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menjelaskan proses 

pembentukan konsep. 

43 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pembelajaran yang 

mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa. 

44 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menganalisis aspek sikap 

yang dapat dikembangkan 

dari konsep-konsep dalam 

IPS. 

45 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

Menjelaskan tahapan PTK. 



melakukan tindakan 

reflektif. 

melakukan tindakan 

reflektif. 

46 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Merumuskan strategi 

pengembangan kemampuan 

berpikir kritis dalam 

pembelajaran IPS. 

47 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif.  

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus. 

Guru dapat menjelaskan 

manfaat PKB bagi karirnya. 

48 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif.  

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Mengembangkan dirinya 

secara profesional sesuai 

tuntutan PKB. 

49     
Melakukan analisis data 

dengan teknik deskriptif. 

50 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Mengidentifikasi 

karakteristik IPS terpadu. 

51 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber. 

Mendeskripsikan 

karakteristik penelitian 

kuantitatif. 

52 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Melakukan analisis dengan 

teknik ANOVA. 

53 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Manganalisis proses analisis 

data kualitatif. 



54 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber. 

Mendeskripsikan 

karakteristik penelitian 

kualitatif. 

55 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Mendeskripsikan langkah-

langkah analisis data 

kualitatif. 

56 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menganalisis karakteristik 

dari beberapa metode 

penelitian kualitatif. 

57 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menganalisis karakteristik 

dari beberapa metode 

penelitian kuantitatif. 

58 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menulis butir instrumen 

kuisioner sesuai kaidah. 

Kode : 1.100GG1000 

Mata Ujian : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, 

dan intelektual. 

Memahami 

karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, 

spiritual, dan latar 

belakang sosial- 

budaya. 

Menganalisis kecerdasan intelektual, 

emosional, moral dan spiritual. 



2 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Memahami prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

penilaian. 

3 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Mengidentifikasi 

kesulitan belajar 

peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan minat belajar siswa. 

4 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menentukan indikator pencapaian 

kompetensi yang tepat untuk ranah 

pengetahuan/keterampilan/sikap. 

5 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi 

potensi peserta didik 

dalam mata pelajaran 

yang diampu. 

Memanfaatkan potensi kognitif yang 

dimiliki oleh peserta didik dalam 

mendukung pembelajaran IPS SMP 

yang mampu menjadikan 

pembelajar yang tangguh. 

6 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat memberi contoh teori 

belajar. 

7 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta didik 

untuk 

mengaktualisasikan 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

Menentukan berbagai kegiatan 

pembelajaran. 



berbagai potensi yang 

dimiliki. 

prestasi secara 

optimal. 

8   

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

9     

Menentukan teknik dan instrumen 

TES yang tepat sesuai dengan aspek 

yang akan dinilai. 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang baik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pendekatan, strategi, 

dan metode pembelajaran. 

11 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang 

diampu 

Menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam pembelajaran 

yang diampu. 

12 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Guru dapat menyusun rancangan 

pembelajaran yang baik. 

13 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menjelaskan berbagai bentuk teknik 

dan instrumen non-tes 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam mata. 

Menganalisis contoh penerapan 

pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran IPS. 

15 
Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

Guru dapat mengembangkan model 

pembelajaran dalam IPS. 



prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara 

kreatif dalam mata 

pelajaran yang 

diampu. 

16 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Penyusunan rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

Mengembangkan RPP sesuai 

dengan ketentuan yang ada 

(Permendikbud 103, Tahun 2014 

tentang Pembelajaran). 

17 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

Mendeskripsikan makna ketuntasan 

belajar. 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Mengembangkan 

instrumen penilaian. 

Mengembangkan instrumen soal tes 

yang shahih dan andal (valid and 

reliable). 

19 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan teknik dan instrumen 

NON-TES yang tepat sesuai dengan 

aspek yang akan dinilai. 

20 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis pengembangan 

multimedia untuk presentasi. 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Mengembangkan 

instrumen penilaian 

dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Melakukan analisis kualitatif butir 

soal. 

22 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Mengembangkan 

instrumen penilaian 

dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Melakukan analisis kuantitatif butir 

soal. 



23 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian belajar siswa. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami konsep dasar 

geografi. 

2 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memanfaatkan peta, atlas 

dan globe dalam 

pembelajaran IPS. 

3 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis keterkaitan 

letak astronomis dengan 

musim. 

4 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis dampak 

musim di Indonesia bagi 

kehidupan. 

5 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan proses 

pembentukan bumi. 

6 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat menbedakan 

sebaran fauna di Indonesia. 

7 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

karakteristik penduduk di 

suatu wilayah 



8 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan gejala bencana 

alam di Indonesia. 

9 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis pola pikir 

keilmuan dalam IPS. 

10 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengemukakan kegunaan 

ilmu sejarah. 

11 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerangkan fungsi 

peninggalan kebudayaan 

megalithikum pada masa 

praaksara. 

12 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan perkembangan 

sistem pemerintahan, sosial, 

ekonomi dan kebudayaan 

masyarakat Indonesia pada 

masa kerajaan Majapahit. 

13 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis karakteristik 

kehidupan masyarakat, 

pemerintahan dan 

kebudayaan pada masa 

kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia. 

14 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis faktor-faktor 

penyebab munculnya 

kebangkitan dan kesadaran 

nasional bangsa Indonesia. 

15 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan gagasan 

perumusan dasar negara 

dalam sidang BPUPKI. 

16 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis perbedaan 

fungsi candi di India dengan 

di Indonesia. 



17 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memahami konsep 

penelitian sejarah. 

18 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan motif, prinsip, 

dan permasalahan ekonomi. 

19 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Guru dapat menjelaskan 

kegiatan konsumsi, 

produksi, dan distribusi. 

20 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

karakteristik berbagai sistem 

perekonomian. 

21 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan faktor-faktor 

penentu permintaan dan 

penawaran. 

22 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan berbagai 

macam proses terjadinya 

perdagangan internasional. 

23 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan konsep 

elastisitas permintaan. 

24 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan pemanfaatan 

uang dan bank dalam 

kegiatan masyarakat. 

25 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan konsep, faktor-

faktor yang mempengaruhi, 

dan bentuk-bentuk interaksi 

sosial dan proses sosial. 

26 
Menguasai standar 

kompetensi dan 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Memberikan contoh peran 

lembaga sosial. 



kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

27 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan konsep 

perubahan sosial. 

28 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan konsep 

masalah-masalah sosial. 

29 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis dampak 

modernisasi dan globalisasi. 

30 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Menganalisis konsep dan 

potensi keberagaman budaya 

dan pewarisan budaya di 

Indonesia. 

31 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis sosialisasi 

sebagai bagian dari interaksi 

sosial. 

32 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis perubahan 

sosial dan budaya 

33 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Guru dapat mengkaji 

kompetensi dasar IPS. 

34 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Menjelaskan konsep 

pembelajaran tematik 

terpadu. 



35 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Menjelaskan tema-tema 

dalam IPS terpadu. 

36 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran IPS. 

Menunjukkan manfaat 

mapel IPS. 

37 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Mengembangkan kajian 

materi dalam pembelajaran 

IPS. 

38 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Menganalisis penggunaan 

tema dalam pembelajaran 

IPS. 

39 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Menganalisis tema sesuai 

aturan yang berlaku. 

40 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Mengembangkan bahan ajar 

IPS terpadu. 

41 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir mata pelajaran IPS 

baik dalam lingkup lokal, 

nasional, maupun global. 

Mengembangkan materi IPS 

Terpadu. 

42 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menjelaskan proses 

pembentukan konsep. 



43 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pembelajaran yang 

mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa. 

44 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Menganalisis aspek sikap 

yang dapat dikembangkan 

dari konsep-konsep dalam 

IPS. 

45 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Menjelaskan tahapan PTK. 

46 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Merumuskan strategi 

pengembangan kemampuan 

berpikir kritis dalam 

pembelajaran IPS. 

47 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif.  

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus. 

Guru dapat menjelaskan 

manfaat PKB bagi karirnya. 

48 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif.  

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Mengembangkan dirinya 

secara profesional sesuai 

tuntutan PKB. 

49     
Melakukan analisis data 

dengan teknik deskriptif. 

50 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menguasai konsep dan 

pola pikir keilmuan dalam 

bidang IPS. 

Mengidentifikasi 

karakteristik IPS terpadu. 

51 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber. 

Mendeskripsikan 

karakteristik penelitian 

kuantitatif. 



melakukan tindakan 

reflektif. 

52 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Melakukan analisis dengan 

teknik ANOVA. 

53 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Manganalisis proses analisis 

data kualitatif. 

54 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber. 

Mendeskripsikan 

karakteristik penelitian 

kualitatif. 

55 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Mendeskripsikan langkah-

langkah analisis data 

kualitatif. 

56 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menganalisis karakteristik 

dari beberapa metode 

penelitian kualitatif. 

57 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menganalisis karakteristik 

dari beberapa metode 

penelitian kuantitatif. 

58 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menulis butir instrumen 

kuisioner sesuai kaidah. 

Kode : 1.589GM1160 



Mata Ujian : Interior Kapal (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     
Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 



aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 
Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 



prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 



21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 



30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 



40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 



untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 
Memanfaatkan 

teknologi informasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 



dan komunikasi untuk 

kepentingan 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 



59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 



materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 



80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 
Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 



peningkatan kualitas 

pembelajaran 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai materi, 

struktur,konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengevaluasi gambar 

konstruksi kapal, lay out 

dan perabot kapal 

Menentukan gambar 

interior kapal 

2     
Menentukan gambar lay 

out 

3     
Menentukan Gambar 

perabot kapal 

4   

Merancang Gambar 

konstruksi lambung, 

ruangan, lay out dan 

perabot kapal 

Memeriksa gambar 

kebutuhan luas ruang, 

gambar presentasi 

perabot ruang 

5     

Membuat gambar lay out 

rinterior ruang dan 

perabot 

6   

Mengevaluasi gambar 

perabot dan elemen 

bangunan 

Menjelaskan gambar 

perabot dan elemen 

7 

Menguasai materi, 

struktur,konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan mesin-mesin 

dalam pekerjaan kayu, dan 

perawatan yang 

dibutuhkan. 

Memotong dan 

membelah kayu dengan 

mesin gergaji pita tangan 

8     

Mengetam kayu dengan 

mesin ketam tangan 

listrik 

9     
Mengebor kayu dengan 

mesin bor tangan listrik 

10     

Membuat profil pada 

kayu dengan mesin router 

tangan 

11     

Menghaluskan 

permukaan kayu dengan 

mesin ampelas tangan 



12     

Membuat sambungan 

dengan menggunakan 

mesin plate joiner 

13     

Meratakan sambungan lis 

kayu dengan mesin 

ketam sisi 

14 

Menguasai materi, 

struktur,konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

Menciptakan konstruksi 

kayu dengan menggunakan 

mesin perkayuan sesuai 

kebutuhan 

 

15 

Menguasai materi, 

struktur,konsep, dan 

polapikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

Menyajikan aplikasi 

software 

Menguraikan jenis-jenis 

perintah pada software 

aplikasi gambar 

16     

Menguraikan menu 

program software gambar 

2D, 

17   
Mengevaluasi penggunaan 

software gambar CAD 2D 

Memeriksa urutan 

perintah hasil gambar 

dengan software CAD 

2D  

18     
Menilai hasil gambar 

software gambarCAD 2D 

19   

Mengkreasi gambar 

dengan software gambar 

CAD 2D, dan 3D  

Merancang gambar 

secara lengkap dan detail 

dengan software CAD 

2D  

20 

Menguasai materi, 

struktur,konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan mesin-mesin 

dalam pekerjaan kayu, dan 

perawatan yang 

dibutuhkan 

Memotong kayu dengan 

mesin gergaji berlengan 

(radial arm saw) 

21     

Mengetam kayu dengan 

mesin ketam penebal 

(thicknesser) 



22     

Menentukan secara 

sistematis prosedur 

perawatan mesin 

stationer 

23     

Membelah kayu dengan 

mesin gergaji bundar 

bermeja (table saw) 

24     

Mengetam kayu dengan 

mesin ketam perata 

(surfacer) 

25     

Membuat profil pada 

kayu dengan mesin frais 

(spindle moulder)  

26     

Menghaluskan 

permukaan kayu dengan 

mesin ampelas ban (struk 

sander) 

27 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

Merencanakan pembuatan 

perabot (0) 

Menjelaskan macam-

macam perabot 

28   Membuat rak TV/rak buku 
Menjelaskan macam-

macam sambungan rak 

29     
Merakit rak sesuai 

dengan gambar kerja 

30   
Membuat almari pakaian 

atau nakas 

Menjelaskan macam-

macam sambungan 

almari 

31 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

Membuat meja tamu / 

meja makan /meja kerja 
 

32   
Membuat kursi tamu / 

kursi makan / kursi kerja 

Menjelaskan macam-

macam sambungan kursi 

33     
Cara membuat kursi 

dengan tepat 



34     
Merakit kursi sesuai 

dengan gambar kerja 

35   Membuat tempat tidur 

Menjelaskan macam-

macam sambungan 

tempat tidur (3) 

36   
Membuat kusen pintu dan 

jendela 

Menjelaskan macam-

macam sambungan kusen 

pintu dan jendela 

37     

Merakit kusen pintu dan 

jendela sesuai dengan 

gambar kerja 

38   
Memasang penggantung 

daun pintu dan jendela 

Menjelas-kan jenis 

penggantung daun pintu 

dan jendela (3) 

39 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

Menganalisis perencanaan 

macam-macam gambar 

dan penataan ruangan 

kapal. 

Merencanakan jenis-

ruang 

40     
Merencanakan fungsi 

ruang 

41     
Merencanakan bentuk 

ruang 

42     

Merencanakan macam 

dan syarat ketinggian 

ruang 

43     
Merencanakan layout 

ruang kapal 

44     
Memasang perlindungan 

panas pada ruangan 

45     

Memasang sistem 

pengurangan kelembapan 

ruangan 

46 

Menguasai materi, 

struktur,konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

Mengevaluasi komponen-

komponen konstruksi 

dinding kapal berdasarkan 

Memasang peredam 

suara pada ruangan kapal 



mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

47     

Memasang konstruksi 

lantai atau pelapis lantai 

pada ruangan kapal 

48     
Memasang konstruksi 

dinding/dinding sekat 

49     

Memasang konstruksi 

plavon/plafon pada 

ruangan kapal 

50     
Merencanakan konstruksi 

tangga pada kapal 

51     
Memasang konstruksi 

tangga pada kapal 

52     
Memasang perlindungan 

api pada ruangan kapal 

53 

Menguasai materi, 

struktur,konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis fungsi dan 

tujuan pelapisan 

permukaan kayu pada 

interior kapal (0) 

Menjelaskan fungsi dan 

tujuan pelapisan 

permukaan kayu pada 

interior kapal 

54   

Mengidentifikasi bahan 

pelapisan permukaan kayu 

pada interior kapal (0) 

Menguraikan jenis bahan 

cair untuk pelapisan 

permukaan kayu (3) 

55     

Menguraikan jenis bahan 

lembaran untuk pelapisan 

permukaan kayu (3) 

56   

Melapisi permukaan kayu 

dengan bahan pelapis 

lembaran pada interior 

kapal (0) 

Menjelaskan macam-

macam bahan perekat 

untuk pelapisan lembaran 

57     

Melakukan pekerjaan pra 

finishing untuk bahan 

cair pada interior kapal 

(0) 



58   

Mengidentifikasi bahan 

pelapisan permukaan kayu 

pada interior kapal (0) 

Menguraikan jenis bahan 

cair untuk pelapisan 

permukaan kayu 

59     

Menguraikan jenis bahan 

lembaran untuk pelapisan 

permukaan kayu (3) 

60   

Melakukan pekerjaan pra 

finishing untuk bahan cair 

pada interior kapal 

Mengidentifikasi 

pekerjaan pra finishing 

(3) 

61   

Mencampur bahan dasar 

dan pengencer untuk 

finishing pada interior 

kapal 

Mengidentifikasi 

pencampuran bahan 

dasar dan pengencer (3) 

62   

Melapisi permukaan kayu 

dengan bahan cat solid 

colour (0) 

Mengecat permukaan 

kayu dengan solid colour 

menggunakan spray gun 

(3) 

63   

Melapisi permukaan kayu 

dengan bahan cair 

transparan (0) 

Melapisi permukaan 

kayu dengan melamine 

menggunakan spray gun 

(3) 

64 

Menguasai materi, 

struktur,konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

Menyajikan aplikasi 

software 

Menguraikan menu 

program software 

Autocad  

65     

Menentukan tahapan 

penggambaran 2 Dimensi 

CAD, dan 3 Dimensi. 

66 

Menguasai materi, 

struktur,konsep, dan pola 

piki keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis fungsi dan 

tujuan pelapisan 

permukaan kayu pada 

interior kapal (0) 

Menjelaskan fungsi dan 

tujuan pelapisan 

permukaan kayu pada 

interior kapal 

67   

Mengidentifikasi bahan 

pelapisan permukaan kayu 

pada interior kapal 

Menguraikan jenis bahan 

cair untuk pelapisan 

permukaan kayu (3) 



68     

Menguraikan jenis bahan 

lembaran untuk pelapisan 

permukaan kayu (3) 

69   

Melapisi permukaan kayu 

dengan bahan pelapis 

lembaran pada interior 

kapal (0) 

Menjelaskan macam-

macam bahan perekat 

untuk pelapisan lembaran 

70   

Melakukan pekerjaan pra 

finishing untuk bahan cair 

pada interior kapal (0) 

Mengidentifikasi 

pekerjaan pra finishing 

(3) 

71   

Mencampur bahan dasar 

dan pengencer untuk 

finishing pada interior 

kapal 

Mengidentifikasi 

pencampuran bahan 

dasar dan pengencer (3) 

72   

Melapisi permukaan kayu 

dengan bahan cat solid 

colour (0) 

Mengecat permukaan 

kayu dengan solid colour 

menggunakan spray gun 

(2) 

73   

Melapisi permukaan kayu 

dengan bahan cair transpa-

ran (0) 

Melapisi permukaan 

kayu dengan melamine 

menggunakan spray gun 

(3) 

74 

Menguasai materi, 

struktur,konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

Menyajikan aplikasi 

software 

Menguraikan jenis-jenis 

perintah pada software 

aplikasi gambar 

75     

Menguraikan menu 

program software gambar 

2D, 

76   
Mengevaluasi penggunaan 

software gambar CAD 2D 

Memeriksa urutan 

perintah hasil gambar 

dengan software CAD 

2D  

77     
Menilai hasil gambar 

software gambarCAD 2D 



78   

Mengkreasi gambar 

dengan software gambar 

CAD 2D, dan 3D  

Merancang gambar 

secara lengkap dan detail 

dengan software CAD 

2D 

79   

Mengkreasi gambar 

dengan software gambar 

CAD 2D, dan 3D  

Merancang gambar 

secara lengkap dan detail 

dengan software CAD 

2D  

80     

Membuat gambar secara 

lengkap dan detail 

dengan software CAD 

2D  

Kode : 1.608GM7020 

Mata Ujian : Jasa Boga (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 



4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 



11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   
Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 



penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 



27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan konsep dan 

prosedur IPA terapan 

untuk menganalisis proses 

kimia dan fisika yang 

terjadi saat menyiapkan, 

mengolah dan menyajikan 

makanan 

Menghitung konversi hasil 

pengukuran satuan besaran di 

bidang makanan 

2     
Menjelaskan contoh asam, basa 

dan garam di bidang makanan 

3     

Menjelaskan contoh peristiwa 

oksidasi dan reduksi di bidang 

makanan 

4     
Membedakan emulsi, koloid dan 

suspensi di bidang makanan 



5     
Memberi contoh polimer dan 

polimerisasi di bidang makanan 

6     Menghitung daya listrik 

7   

Menerapkan konsep dan 

prosedur hygiene dan 

sanitasi makanan dan 

keselamatan kerja 

Menerapkan prosedur hygine dan 

sanitasi makanan  

8     

Menentukan faktor penyebab 

terjadinya resiko hygiene 

makanan 

9     
Menjelaskan jenis-jenis 

kecelakaan kerja 

10     
Mengidentifikasi jenis penyakit 

akibat kerja 

11     

Menyiapkan alat pembersih 

sesuai jenis alat dan ruang kerja 

yang akan dibersihkan 

12     

Menyiapkan bahan saniter sesuai 

dengan bahan yang akan 

dibersihkan 

13   

Menerapkan konsep dan 

prosedur bahan makanan 

untuk memilih mutu bahan 

makanan sesuai dengan 

standar resep makanan 

yang akan diolah 

Menganalisis perubahan fisika 

dan kimia bahan pangan nabati 

saat proses pengolahan 

14     
Menjelaskan karakteristik bumbu 

berdasarkan jenisnya 

15     

Mengevaluasi bumbu 

berdasarkan hasil identifikasi 

bentuk rasa, bau, warna 

16     

Menganalisis bahan pangan 

hewani dan hasil olahnya 

berdasarkan mutu bahan 

17     
Menjelaskan jenis-jenis lemak 

dan minyak 



18     
Membedakan lemak dan minyak 

berdasarkan karakteristiknya 

19     
Menjelaskan jenis-jenis kopi, teh 

dan coklat 

20     

Menjelaskan perubahan sifat 

fisika dan kimia gula saat 

pengolahan  

21     
Menjelaskan jenis-jenis bahan 

makanan tambahan 

22   

Menerapkan konsep dan 

prosedur gizi untuk 

menyusun menu seimbang. 

Mengidentifikasi gejala 

kekurangan zat gizi berdasarkan 

kasus 

23     
Menjelaskan fungsi DKBM dan 

AKG 

24     

Menjelaskan cara menggunakan 

DKBM dan AKG untuk 

menghitung nilai gizi 

25     
Menghitung kebutuhan gizi 

dengan menggunakan AKG 

26   

Melakukan persiapan dasar 

dan Menerapkan tehnik 

dasar pengolahan makanan  

Menjelaskan jenis-jenis potongan 

bahan 

27     
Menjelaskan karakteristik 

potongan bahan 

28     
Menjelaskan criteria hasil 

potongan bahan 

29     

Menjelaskan jenis-jenis 

penanganan dasar pengolahan 

makanan 

30     
Menjelaskan teknik pengolahan 

makanan 

31     

Menyiapkan alat sesuai dengan 

teknik pengolahan yang akan 

diolah 



32     

Menyiapkan alat untuk Membuat 

bumbu dasar dan turunannya 

pada masakan Indonesia sesuai 

dengan makanan yang akan 

dibuat  

33     

Membuat bumbu dasar dan 

turunannya untuk masakan 

Indonesia sesuai dengan resep, 

prosedur dan keselamatan kerja 

34     

Menyiapkan bahan untuk 

Membuat makanan pelengkap 

Indonesia sesuai dengan resep  

35     

Menyiapkan alat untuk membuat 

stock, glaze dan sauce sesuai 

dengan makanan yang diolah dan 

standar resep 

36     

Menyiapkan bahan untuk stock, 

glaze dan sauce sesuai dengan 

makanan yang diolah dan standar 

resep 

37   
Melayani makan dan 

minum 

Menjelaskan jenis alat makan, 

minum hidang serta lenan 

38     
Menjelaskan macam-macam 

lipatan serbet makan. 

39     

Menganalisis penataan meja 

makan (table set up) dan meja 

persediaan (side board)  

40     

Menata Meja (table set up) dan 

meja persediaan (side board) 

sesuai standar penataan 

41     

Menyiapkan alat membuat dan 

menyajikan minuman sesuai 

dengan jenis minuman 

42     

Menyiapkan bahan membuat dan 

menyajikan minuman sesuai 

dengan jenis minuman 



43     

Membuat minuman sesuai 

kriteria hasil, teknik pembuatan , 

sanitasi dan hygiene 

44   
Mengolah dan menyajikan 

makanan Indonesia 

Mengolah makanan sepinggan 

dengan memperhatikan aspek 

sanitasi hygiene dan keselamatan 

kerja, teknik pengolahan ,standar 

resep dan SOP 

45     

Menyiapkan alat pengolahan dan 

penyajian makanan pokok 

Indonesia sesuai standar resep 

46     

Mengolah makanan pokok 

Indonesia dengan memperhatikan 

aspek sanitasi hygiene dan 

keselamatan kerja, teknik 

pengolahan ,standard resep dan 

SOP 

47     

Mengolah makanan dari sayur 

dan sayuran dengan 

memperhatikan aspek sanitasi 

hygiene dan keselamatan kerja, 

teknik pengolahan ,standard resep 

dan SOP 

48     

Mengolah lauk pauk Indonesia 

dengan memperhatikan aspek 

sanitasi hygiene dan keselamatan 

kerja, teknik pengolahan 

,standard resep dan SOP 

49   
Menata meja dan melayani 

makan dan minum 

Merancang menu berdasarkan 

target pasar, trend makanan dan 

prinsip penyusunan menusesuai 

dengan jenis penyakit , makanan 

yang diperbolehkan dan dilarang 

dan kebutuhan gizi 

50   
Mengolah dan Menyajikan 

Makanan Kontinental 

Mengolah soup dengan 

memperhatikan aspek sanitasi 

hygiene dan keselamatan kerja, 

teknik pengolahan ,standard resep 

dan SOP 



51   

Mengolah dan Menyajikan 

Makanan Kesempatan 

Khusus 

Menyiapkan alat makanan acara 

hari besar keagamaan sesuai 

standart resep 

52     

Mengolah makanan Acara Hari 

Besar Keagamaan dengan 

memperhatikan aspek sanitasi 

hygiene dan keselamatan kerja, 

teknik pengolahan ,standard resep 

dan SOP 

53   
Mengolah dan menyajikan 

makanan diet khusus  

Menyiapkan bahan makanan 

untuk makanan diet khusus (asam 

urat, kegemukan dan anemia) 

sesuai dengan jenis penyakit , 

makanan yang diperbolehkan dan 

dilarang dan kebutuhan gizi 

54   
Menata meja dan melayani 

makan dan minum 

Menyiapkan alat makan dan 

minum untuk pelayanan makan 

dan minum secara American 

service, buffet dan Room  

55   

Mengolah dan menyajikan 

makanan dengan tehnik 

fusion 

Menjelaskan Pengertian fusion 

food 

56     
Mendeskripsikan sejarah fusion 

food 

57     
Menjelaskan karakteristik fusion 

food 

58   
Mengolah dan menyajikan 

makanan diet khusus  

Mengolah makanan diet khusus 

untuk diabelets, jantung dan 

pembuluh darah sesuai teknik 

pengolahan, kriteria hasil, sanitasi 

dan hygiene 

59   
Menata meja dan melayani 

makan dan minum 

Melayani makan dan minum 

sesuai tipe pelayanan 

60   Mengelola Usaha Boga 
Menentukan jenis dan 

karakteristik usaha boga 

61     
Menentukan produk, usaha jasa 

boga 



62     
Menghitung harga pokok 

produksi 

Kode : 1.479GM1160 

Mata Ujian : Kelistrikan Kapal (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 



dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 



dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 



dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 



29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 



39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 



46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 



dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 
Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 



santun dengan peserta 

didik 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 



64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 



70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     
Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 



menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 



88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menganalisis sistem 

kelistrikan 

Menguraikan pembangkitan, 

transmisi, distribusi, pemakaian 

2     
Mengklasifikasi pembangkitan, 

transmisi, distribusi, pemakaian 

3   
Menganalisis prinsip 

kerja kelistrikan 

Menentukan komponen pada 

sistem pembangkitan, 

transmisi, distribusi, pemakaian 

4     

Menentukan rangkaian 

kelistrikan pada sistem 

pembangkitan, transmisi, 

distribusi, pemakaian 

5   

Mendiagnosa 

troubleshooting 

kelistrikan 

Menerapkan standar 

operasional prosedur pada 

sistem pembangkitan, 

transmisi, distribusi, pemakaian 

6     

Menemukan kesalahan 

prosedur pemasangan dan 

troubleshooting pada instalasi 

kelistrikan 

7   
Merancang rangkaian 

kelistrikan 

Mendesain rangkaian 

kelistrikan 

8     Membuat rangkaian kelistrikan 

9   
Menganalisis elektronika 

sistem analog dan digital 

Menguraikan elektronika 

sistem analog dan digital 

10     
Mengklasifikasi elektronika 

sistem analog dan digital 

11   

Menganalisis prinsip 

kerja elektronika sistem 

analog dan digital 

Menentukan komponen 

elektronika sistem analog dan 

digital 



12     

Menentukan rangkaian 

elektronika sistem analog dan 

digital 

13   

Mendiagnosa 

troubleshooting 

elektronika sistem 

analog dan digital 

Menerapkan standar 

operasional prosedur pada 

elektronika sistem analog dan 

digital 

14     
Membuat rangkaian elektronika 

sistem analog dan digital 

15   

Merancang rangkaian 

elektronika sistem 

analog dan digital 

Mendesain rangkaian 

elektronika sistem analog dan 

digital 

16     
Membuat rangkaian elektronika 

sistem analog dan digital 

17   
Menganalisis sistem 

kontrol kelistrikan kapal 

Menguraikan sistem kontrol 

elektromekanik, 

mikrokontroler, PLC, sensor, 

dan aktuator 

18     

Mengklasifikasi sistem kontrol 

elektromekanik, 

mikrokontroler, PLC, sensor, 

dan aktuator 

19   

Menganalisis prinsip 

kerja sistem kontrol 

kelistrikan kapal 

Menentukan prinsip kerja 

rangkaian kontrol 

elektromekanik, 

mikrokontroler, PLC, sensor, 

dan aktuator 

20     

Menentukan komponen 

rangkaian kontrol 

elektromekanik, 

mikrokontroler, PLC, sensor, 

dan aktuator 

21   

Mendiagnosa 

troubleshooting sistem 

kontrol kelistrikan kapal 

Menerapkan standar 

operasional prosedur pada 

sistem kontrol elektromekanik, 

mikrokontroler, PLC, sensor, 

dan aktuator 



22     

Menemukan kesalahan 

prosedur sistem kontrol 

elektromekanik, 

mikrokontroler, PLC, sensor, 

dan aktuator 

23   
Merancang sistem 

kontrol kelistrikan kapal 

Mendesain sistem kontrol 

elektromekanik, 

mikrokontroler, PLC, sensor, 

dan aktuator 

24     

Membuat sistem kontrol 

elektromekanik, 

mikrokontroler, PLC, sensor 

dan aktuator 

25   

Menganalisis perawatan 

dan perbaikan peralatan 

kelistrikan kapal 

Menguraikan sistem instalasi 

dan peralatan/mesin listrik 

26     
Mengklasifikasi sistem instalasi 

dan peralatan/mesin listrik 

27   

Menganalisis prinsip 

kerja perawatan dan 

perbaikan peralatan 

kelistrikan kapal 

Menentukan prinsip kerja 

perawatan dan perbaikan sistem 

instalasi dan peralatan/mesin 

listrik 

28     

Menentukan perawatan dan 

perbaikan komponen sistem 

instalasi dan peralatan/mesin 

listrik 

29   

Mendiagnosa 

troubleshooting 

perawatan dan perbaikan 

peralatan kelistrikan 

kapal 

Menerapkan standar 

operasional prosedur pada 

perawatan dan perbaikan 

komponen sistem instalasi dan 

peralatan/mesin listrik 

30     

Menemukan prosedur 

perawatan dan perbaikan 

komponen sistem instalasi dan 

peralatan/mesin listrik 

31   

Mewujudkan perawatan 

dan perbaikan peralatan 

kelistrikan kapal 

Membuat perawatan dan 

perbaikan komponen sistem 

instalasi dan peralatan/mesin 

listrik 



32     

Mengevaluasi perawatan dan 

perbaikan komponen sistem 

instalasi dan peralatan/mesin 

listrik 

Kode : 1.472GM1070 

Mata Ujian : 
Kelistrikan Pesawat Udara (Aircraft Electricity) (Modul 

0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     
Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 



moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 



dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 



21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 



kepentingan 

pembelajaran (0) 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 



ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     
Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 



pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menggambar rangkaian 

listrik/elektronika pesawat 

udara sesuai peraturan 

Menafsirkan arti simbol-

simbol listrik dan 

elektronika 

2     

Membuat gambar 

rangkaian 

listrik/elektronika pesawat  



3   

Membuat gambar 

listrik/elektronik dengan 

Computer Aid Design (CAD) 

Menganalisis komponen 

hardware dan software 

piranti pendukung CAD 

4     

Menafsirkan perintah- 

perintah pada aplikasi 

CAD 

5     

Menggambar skema, 

layout, dan elektronika 

udara 

6   

Menggunakan komponen pasif 

(Resistor, Kapasitor, Induktor) 

sesuai dengan karakteristiknya 

Menganalisis komponen 

pasif 

7     

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu yang terkait dan 

tujuan pembelajaran 

8     
Membuat rangkaian 

komponen pasif 

9     

Mengukur besaran-

besaran listrik pada 

komponen pasif. 

10     
Menafsirkan karakteristik 

komponen pasif 

11   
Menggunakan komponen aktif 

sesuai dengan karakteristiknya 

Menganalisis komponen 

aktif 

12     
Membuat rangkaian 

komponen aktif 

13     

Melakukan percobaan 

untuk mengetahui 

karakteristik komponen 

aktif 

14     
Menafsirkan karakteristik 

komponen aktif 

15   
Menggunakan alat dan bahan 

harness 

Menganalisis karakteristik 

alat dan bahan harness 



16   

Memecahkan masalah 

teknologi dan rekayasa yang 

berkaitan dengan flight 

instruments 

Menganalisis komponen-

komponen pitot static 

system 

17     
Menafsirkan prinsip kerja 

flight instruments 

18     

Menafsirkan kesalahan-

kesalahan pada flight 

iinstruments 

19     
Menyimpulkan cara kerja 

flight instruments 

20   

Menganalisis beban listrik ada 

saat terbang continuous 

(cruising) take off/landing 

terbang emergency,taxing dan 

final test 

Menganalisis beban listrik 

pada pesawat udara 

21   
Menggunakan gerbang logika 

dasar dan sekuensial 

Menghitung dan 

mengkonversikan 

bilangan sesuai kaidah 

aljabar boole 

22     
Menganalisis persamaan 

keluaran rangkaian digital 

23     

Membuat rangkaian 

digital sederhana dengan 

gerbang logika 

24     

Menguji coba rangkaian 

digital yang menggunakan 

gerbang logika dan 

sekuensia 

25   

Mengukur besaran-besaran dan 

menganalisis karakteristik 

transformator 

Menafsirkan prinsip kerja 

transformator 1 fasa/3 

fasa 

26     

Menafsirkan konstruksi 

transformator 1 fasa/3 

fasa 



27     

Melakukan percobaan 

transformator 1 fasa/3 

fasa 

28     

Menafsirkan karakteristik 

transformator 1 fasa/3 

fasa 

29   

Memecahkan masalah 

teknologi dan rekayasa yang 

berkaitan dengan gyroscopic 

instrument 

Menafsirkan sifat-sifat 

gyroscope 

30     
Menafsirkan prinsip kerja 

gyroscopic instrument 

31     

Menafsirkan kesalahan-

kesalahan instrument 

yang bekerja 

menggunakan gyroscope 

32   

Memecahkan masalah 

teknologi dan rekayasa yang 

berkaitan dengan auxiliary 

instrument 

Menafsirkan prinsip kerja 

auxiliary instrument 

33   

Mengukur besaran-besaran dan 

menganalisis karakteristik 

generator 

Menafsirkan prinsip kerja 

generator ac/dc 

34     
Menafsirkan konstruksi 

generator ac/dc 

35     
Melakukan percobaan 

generator ac/dc 

36     
Menganalisis karakteristik 

generator ac/dc 

37   

Mengukur besaran-besaran dan 

menganalisis karakteristik 

motor 

Menafsirkan prinsip kerja 

motor ac/dc 

38     
Menafsirkan konstruksi 

motor ac/dc 

39     
Melakukan percobaan 

motor ac/dc 



40     
Menafsirkan karakteristik 

motor ac/dc 

41   

Membuat macam-macam 

rangkaian control dengan 

kontaktor relai kontaktor 

Menganalisis komponen-

komponen pengontrolan 

dengan relay kontaktor 

42     

Merencanakan 

pengontrolan motor 

dengan relai kontaktor 

(aplikasi) 

43     

Membuat rangkaian 

control dari hasil 

perencanaan 

44   

Memecahkan masalah 

teknologi dan rekayasa yang 

berkaitan dengan engine 

instrument 

Menafsirkan prinsip kerja 

engine instrument 

45     
Mengoperasikan engine 

instrument 

46     
Mengukur putaran 

mesin/listrik 

47   
Membuat rangkaian listrik 

pesawat udara 

Menafsirkan gambar 

rangkaian listrik pesawat 

udara 

48     
Membuat rangkaian listrik 

pesawat udara 

49     
Mengetes rangkaian 

listrik pesawat udara 

50   

Mengukur besaran-besaran dan 

menganalisis karakteristik 

inverter 

Menafsirkan prinsip kerja 

inverter 

51     
Melakukan pengukuran 

besaran-besaran inverter 

52   

Membuat macam-macam 

rangkaian control dengan PLC 

(aplikasi PLC) 

Menganalisis komponen-

komponen hardware dan 

software PLC 



53     

Menafsirkan perintah- 

perintah pada menu 

aplikasi PLC 

54     

Merencanakan berbagai 

aplikasi pengontrolan 

dengan PLC 

55     
Merakit berbagai aplikasi 

pengontrolan dengan PLC 

56   

Memecahkan masalah 

teknologi dan rekayasa yang 

berkaitan dengan navigation 

instrument 

Menganalisis komponen-

komponen navigation 

instrument 

57     
Menafsirkan prinsip kerja 

navigation instrument 

58   

Memecahkan masalah 

teknologi dan rekayasa yang 

berkaitan dengan auto pilot  

Menganalisis komponen-

komponen auto pilot 

59     
Menafsirkan prinsip kerja 

auto pilot 

60     
Mengoperasikan auto 

pilot (simulasi/trainer) 

61   

Melaksanakan pengetesan 

â€œFunctional testâ€• 

perlengkapan listrik pesawat 

udara sesuai dengan prosedur 

Melakukan 

â€œFunctional testâ€• 

perlengkapan listrik 

pesawat udara 

62     

Menyimpulkan hasil 

â€•Functional testâ€• 

perlengkapan listrik 

pesawat udara 

63   

Memecahkan masalah 

teknologi dan rekayasa yang 

berkaitan dengan Instrument 

Landing System (ILS) 

Menganalisis komponen-

komponen instrument 

landing system 

64     

Menafsirkan prinsip kerja 

instrument landing system 

(ILS). 



65   

Memperbaiki kerusakan ringan 

perlengkapan listrik pesawat 

udara (alat-alat mesin listrik) 

Menganalisis kerusakan 

perlengkapan listrik 

pesawat udara 

66     

Memperbaiki kerusakan 

ringan perlengkapan 

listrik pesawat udara 

67   

Memperbaiki kerusakan pada 

rangkaian listrik pesawat udara 

(instalasi listrik/ wiring 

pesawat udara) 

Menganalisis kerusakan 

rangkaian listrik (harness) 

pada pesawat udara 

68     

Memperbaiki rangkaian 

listrik/wiring pesawat 

udara 

69   

Membuat dan memasang 

macam-macam harness pada 

pesawat udara 

Membuat harness pesawat 

udara 

70     
Melakukan continuity test 

harness pesawat udara 

71     
Memasang harness 

pesawat udara 

Kode : 1.999KB0000 

Mata Ujian : Kepala Sekolah (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 MANAJERIAL Pengelolaan Peserta Didik  
Menyeleksi peserta didik baru 

(PPDB) 

2     

Melaksanakan PPDB secara 

objektif, transparan, akuntabel, 

dan tidak diskriminatif 

3     

Melaksanakan orentasi peserta 

didik baru yang bersifat 

akademik dan pengenalan 

lingkungan tanpa kekerasan 



4     

Mengarahkan peserta didik 

sesuai kompetensi, bakat, dan 

minat 

5   

Mengelola ketatausaha-an 

sekolah/ madrasah dalam 

mendukung pencapaian 

tujuan sekolah/madrasah 

Menerapkan pelayanan 

operasional standar 

ketatausahaan 

sekolah/madrasah. 

6   

Mengelola sistem informasi 

sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan 

program dan pengambilan 

keputusan. 

Menyusun program Sistem 

Informasi Sekolah (SIS). 

7     

Meningkatkan peran warga 

sekolah dalam memberdaya-kan 

Sistem Informasi Sekolah (SIS). 

8     

Menggunakan Sistem Informasi 

Sekolah (SIS) dalam membantu 

pengambilan keputusan. 

9   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen 

sekolah/madrasah 

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

pengolahan data. 

10     

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

penyampaian informasi 

sekolah. 

11   

Mengembangkan 

organisasi Sekolah 

/Madrasah sesuai dengan 

kebutuhan 

Menganalisis tugas dan fungsi 

Sekolah/Madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang 

efektif 

12     

Merancang struktur organisasi 

sekolah/ madrasah sesuai hasil 

analisis tugas dan fungsi 

13     

Melaksanakan rincian tugas dan 

fungsi pengembangan struktur 

organisasi 



14     

Mengevaluasi keterlaksanaan 

tugas dan fungsi sesuai dengan 

struktur organisasi 

15   

Memimpin S/M dalam 

rangka pendayagunaan SD 

S/M secara optimal 

Menganalisis kebutuhan guru 

dan staf 

16     

Memaksimalkan sumberdaya 

sekolah/madrasah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan 

program 

17     

Menugaskan guru dan staf 

sesuai dengan kompetensi yang 

dimiiki 

18     

Melatih guru dan staf dalam 

peningkatan keprofesian 

berkelanjutan 

19     

Menerapkan prinsip 

penghargaan dan pembinaan 

untuk meningkatkan  

20     

Memaksimalkan peran 

organisasi profesi untuk 

meningkatkan profesionalisme 

warga sekolah 

21   

Mengelola ketatausahaan 

S/M dalam mendukung 

pencapaian tujuan 

sekolah/Madrasah 

Membuat daftar urut 

kepangkatan pegawai 

22   

Menyusun perencanaan 

sekolah/madrasah untuk 

berbagai tingkatan 

perencanaan. 

Menyusun rencana kerja 

sekolah/madrasah 

23     

Menyusun perencanaan 

evaluasi program sekolah/ 

madrasah 

24     
Mengarahkan perencanaan 

evaluasi program 



25     

Menetapkan harapan-harapan 

yang tinggi bagi warga sekolah 

dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya 

26   

Memimpin 

sekolah/madrasah dalam 

rangka pendayagunaan 

sumber daya 

sekolah/madrasah secara 

optimal. 

Menganalisis kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan 

ancaman sekolah/madrasah 

27   

Mengelola keuangan 

sekolah/madrasah sesuai 

dengan prinsip pengelolaan 

yang akuntabel, transparan, 

dan efisien 

Menyusun RKAS 

28     

Melaksana kan pengelolaan 

keuangan sekolah/madrasah 

secara transparan dan akuntabel 

29     

Mengevaluasi Rencana 

Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah/ma drasah (RKAS) 

30   

Melakukan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program 

kegiatan sekolah/ 

Menganalisis kinerja 

sekolah/madrasah melalui 

Evaluasi Diri Sekolah/ 

31     

Melaksanakan tindak lanjut 

hasil monitoring dan evaluasi 

program sekolah/madrasah 

32   Pengembangan Sekolah 
Merumuskan visi 

sekolah/madrasah 

33     
Membedakan rumusan visi dan 

misi 

34     
Merumuskan misi 

sekolah/madrasah 

35     
Membedakan rumusan misi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 



36     
Merumuskan tujuan 

sekolah/Madrasah 

37     
Membedakan rumusan visi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 

38     

Menganalisis komitmen warga 

sekolah untuk melakukan hal 

yang terbaik 

39     

Mengembangkan perangkat 

yang menunjang organisasi 

pembelajar 

40     

Merumuskan prinsip-prinsip 

evaluasi pengembangan 

perangkat organisasi pembelajar 

41     

Mengaitkan budaya 

sekolah/madrasah dengan 

pembelajaran yang interaktif, 

menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. 

42     

Mengarahkan tumbuhnya iklim 

yang memotivasi timbulnya 

prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan 

psikologis peserta didik 

43     

Memaksimalkan pembiasaan 

positif seluruh warga sekolah 

agar menjadi komunitas 

pembelajar 

44     

Menggali bentuk dukungan 

masyarakat / stakeholder dalam 

penyelenggaraan pendidikan 

45     

Membangun kemitraan dalam 

pengembangan 

sekolah/madrasah 

46     

Menggali sumber daya yang 

berasal dari masyarakat/ 

pemangku kepentingan untuk 



mendukung penyelenggaraan 

pendidikan 

47     

Menjalin jejaring sekolah untuk 

optimalisasi proses dan hasil 

pembelajaran 

48   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional 

Mengaplikasikan 

pengembangan kurikulum yang 

mengacu kepada Standar Isi. 

49     

Melaksanakan penjaminan 

mutu pencapaian Standar 

Kompetensi Kelulusan. 

50     
Melakukan pengembangan 

kurikulum yang berkelanjutan. 

51   

Mengelola perubahan dan 

pengembangan 

sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang 

efektif  

Mengembangkan suasana 

belajar yang kondusif bagi 

seluruh warga 

sekolah/madrasah  

52   

Menciptakan budaya dan 

iklim sekolah/ madrasah 

yang kondusif dan inovatif 

bagi pembelajaran peserta 

didik. 

Mencerahkan peserta didik 

untuk berkompetisi secara sehat 

dalam meningkatkan prestasi 

belajar 

53     
Menganalisis lingkungan 

belajar yang kondusif 

54     
Mendukung iklim pembelajaran 

akademis 

55   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional. 

Mengaplikasikan 

pengembangan proses 

pembelajaran yang mengacu 

kepada Standar Proses  

56     

mengaplikasikan sistem 

penilaian pembelajaran yang 

mengacu kepada standar 

penilaian 



57     
Memecahkan masalah 

peningkatan prestasi belajar 

58     
Melaksanakan program 

peningkatan prestasi belajar  

59     
Menilai pelaksanaan program 

peningkatan prestasi belajar  

60     

Mengarahkan warga sekolah 

dalam mengatasi masalah 

pembelajaran. 

61   

Mengelola unit layanan 

khusus sekolah/ madrasah 

dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan 

pesertadidik di 

sekolah/madrasah.  

Merumuskan tujuan layanan 

khusus sekolah  

62     
Menyusun program unit 

Layanan khusus sekolah  

63     

Mensinergikan unit layanan 

khusus sekolah dengan 

pelaksanaan pendidikan 

64     Mengevaluasi program unit  

65   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen sekolah  

Memfasilitasi guru dalam 

merancang model  

66     

Memfasilitasi guru dalam 

mengevaluasi model 

Pembelajaran berbasis ICT 

67   

Mengelola sarana dan 

prasarana sekolah/ 

madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara 

optimal 

Menganalisis kebutuhan sarana 

prasarana 

68     

Menganalisis kebijakan 

program tertulis mengenai 

pengelolaan sarana prasarana 



69     

Memaksimalkan penggunaan 

sarana prasarana yang ada di 

lingkungan sekolah/madrasah 

70     

Memaksimalkan pemeliharaan 

dan pendayagunaan sarana 

prasarana dengan 

memperhatikan kesehatan dan 

keamanan lingkungan 

71 KEWIRAUSAHAAN 

Menciptakan inovasi yang 

berguna bagi 

pengembangan sekolah/ 

madrasah 

Merancang inovasi untuk 

pengembangan 

sekolah/madrasah  

72     

Menciptakan gagasan kreatif 

dalam pengembangan 

sekolah/madrasah 

73   

Bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang 

efektif 

Memfasilitasi warga sekolah 

untuk melakukan 

eksperimentasi, prakarsa moral, 

dan hal-hal baru dalam 

pembelajar yang efektif 

74     
Merancang strategi dalam 

membangun budaya kerja keras 

75     
Menerapkan strategi untuk 

membangun budaya kerja keras 

76     
Membangun etos kerja untuk 

mencapai keberhasilan sekolah 

77   

Memiliki motivasi yang 

kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai 

pemimpin sekolah/ 

madrasah 

Menunjukkan keinginan yang 

kuat untuk sukses 

78     

Melakukan upaya-upaya positif 

untuk mencapai target yang 

ditetapkan 

79   

Pantang menyerah dan 

selalu mencari solusi 

terbaik dalam menghadapi 

Memperhitungkan resiko yang 

muncul akibat upaya yang 

dilakukan 



kendala yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

80     

Merumuskan alternatif solusi 

dalam menghadapi kendala 

yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

81   

Memiliki naluri 

kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/ 

madrasah sebagai sumber 

belajar peserta didik 

Membangun kemandirian 

dalam mengelola sumber daya 

sekolah/madrasah 

82     

Menggunakan peluang untuk 

memaksimalkan kegiatan 

sekolah/madrasah 

83 
SUPERVISI 

AKADEMIK 

Merencanakan program 

supervisi akademik dalam 

rangka peningkatan 

profesionalisme guru 

Menyusun program supervisi 

akademik  

84     
Merumuskan tahapan teknik 

supervisi akademik. 

85     

Menjabarkan tujuan supervisi 

akademik pada masing-masing 

lingkup pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran 

86     
Menggunakan pendekatan 

supervisi akademik yang efektif 

87     

Menyusun prosedur monitoring 

dan evaluasi supervisi 

akademik 

88     

Merumuskan kriteria 

pencapaian tujuan supervisi 

akademik (output) 

89   

Melaksanakan supervisi 

akademik terhadap guru 

dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat 

Melaksanakan supervisi 

akademik yang didasarkan pada 

kebutuhan dan masalah nyata 

yang dihadapi oleh guru.  



90     

Membangun hubungan dengan 

guru dan semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan 

supervisi berdasarkan prinsip-

prinsip supervisi akademik 

yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan supervisi akademik 

91     

Menggunakan pendekatan dan 

teknik supervisi akademik 

sesuai dengan tujuan supervisi 

akademik 

92     

Memecahkan masalah 

pengembangan pembelajaran 

supervisi melalui akademik 

93     

Menggunakan teknologi 

informasi untuk mendukung 

keefektifan supervisi akademik 

94   

Menindaklan juti hasil 

supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka 

peningkatan 

profesionalisme guru 

Merumuskan kriteria 

pencapaian dampak supervisi 

akademik (outcome) 

95     

Mengembangkan instrumen 

pengukuran pencapaian hasil 

langsung (output) supervisi 

akademik 

96     

Melakukan analisis hasil 

evaluasi untuk kepentingan 

tindak lanjut  

97     

Mengembangkan program 

tindak lanjut berdasarkan hasil 

evaluasi supervisi akademik 

98     
Menentukan langkah-langkah 

supervisi klinis 

Kode : 1.999KD0000 

Mata Ujian : Kepala Sekolah (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PROFESIONAL 

1 MANAJERIAL Pengelolaan Peserta Didik  
Menyeleksi peserta didik baru 

(PPDB) 

2     

Melaksanakan PPDB secara 

objektif, transparan, akuntabel, 

dan tidak diskriminatif 

3     

Melaksanakan orentasi peserta 

didik baru yang bersifat 

akademik dan pengenalan 

lingkungan tanpa kekerasan 

4     

Mengarahkan peserta didik 

sesuai kompetensi, bakat, dan 

minat 

5   

Mengelola ketatausaha-an 

sekolah/ madrasah dalam 

mendukung pencapaian 

tujuan sekolah/madrasah 

Menerapkan pelayanan 

operasional standar 

ketatausahaan 

sekolah/madrasah. 

6   

Mengelola sistem informasi 

sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan 

program dan pengambilan 

keputusan. 

Menyusun program Sistem 

Informasi Sekolah (SIS). 

7     

Meningkatkan peran warga 

sekolah dalam memberdaya-kan 

Sistem Informasi Sekolah (SIS). 

8     

Menggunakan Sistem Informasi 

Sekolah (SIS) dalam membantu 

pengambilan keputusan. 

9   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen 

sekolah/madrasah 

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

pengolahan data. 

10     

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

penyampaian informasi 

sekolah. 



11   

Mengembangkan 

organisasi Sekolah 

/Madrasah sesuai dengan 

kebutuhan 

Menganalisis tugas dan fungsi 

Sekolah/Madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang 

efektif 

12     

Merancang struktur organisasi 

sekolah/ madrasah sesuai hasil 

analisis tugas dan fungsi 

13     

Melaksanakan rincian tugas dan 

fungsi pengembangan struktur 

organisasi 

14     

Mengevaluasi keterlaksanaan 

tugas dan fungsi sesuai dengan 

struktur organisasi 

15   

Memimpin S/M dalam 

rangka pendayagunaan SD 

S/M secara optimal 

Menganalisis kebutuhan guru 

dan staf 

16     

Memaksimalkan sumberdaya 

sekolah/madrasah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan 

program 

17     

Menugaskan guru dan staf 

sesuai dengan kompetensi yang 

dimiiki 

18     

Melatih guru dan staf dalam 

peningkatan keprofesian 

berkelanjutan 

19     

Menerapkan prinsip 

penghargaan dan pembinaan 

untuk meningkatkan  

20     

Memaksimalkan peran 

organisasi profesi untuk 

meningkatkan profesionalisme 

warga sekolah 

21   

Mengelola ketatausahaan 

S/M dalam mendukung 

pencapaian tujuan 

sekolah/Madrasah 

Membuat daftar urut 

kepangkatan pegawai 



22   

Menyusun perencanaan 

sekolah/madrasah untuk 

berbagai tingkatan 

perencanaan. 

Menyusun rencana kerja 

sekolah/madrasah 

23     

Menyusun perencanaan 

evaluasi program sekolah/ 

madrasah 

24     
Mengarahkan perencanaan 

evaluasi program 

25     

Menetapkan harapan-harapan 

yang tinggi bagi warga sekolah 

dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya 

26   

Memimpin 

sekolah/madrasah dalam 

rangka pendayagunaan 

sumber daya 

sekolah/madrasah secara 

optimal. 

Menganalisis kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan 

ancaman sekolah/madrasah 

27   

Mengelola keuangan 

sekolah/madrasah sesuai 

dengan prinsip pengelolaan 

yang akuntabel, transparan, 

dan efisien 

Menyusun RKAS 

28     

Melaksana kan pengelolaan 

keuangan sekolah/madrasah 

secara transparan dan akuntabel 

29     

Mengevaluasi Rencana 

Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah/ma drasah (RKAS) 

30   

Melakukan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program 

kegiatan sekolah/ 

Menganalisis kinerja 

sekolah/madrasah melalui 

Evaluasi Diri Sekolah/ 

31     

Melaksanakan tindak lanjut 

hasil monitoring dan evaluasi 

program sekolah/madrasah 



32   Pengembangan Sekolah 
Merumuskan visi 

sekolah/madrasah 

33     
Membedakan rumusan visi dan 

misi 

34     
Merumuskan misi 

sekolah/madrasah 

35     
Membedakan rumusan misi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 

36     
Merumuskan tujuan 

sekolah/Madrasah 

37     
Membedakan rumusan visi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 

38     

Menganalisis komitmen warga 

sekolah untuk melakukan hal 

yang terbaik 

39     

Mengembangkan perangkat 

yang menunjang organisasi 

pembelajar 

40     

Merumuskan prinsip-prinsip 

evaluasi pengembangan 

perangkat organisasi pembelajar 

41     

Mengaitkan budaya 

sekolah/madrasah dengan 

pembelajaran yang interaktif, 

menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. 

42     

Mengarahkan tumbuhnya iklim 

yang memotivasi timbulnya 

prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan 

psikologis peserta didik 

43     

Memaksimalkan pembiasaan 

positif seluruh warga sekolah 

agar menjadi komunitas 

pembelajar 



44     

Menggali bentuk dukungan 

masyarakat / stakeholder dalam 

penyelenggaraan pendidikan 

45     

Membangun kemitraan dalam 

pengembangan 

sekolah/madrasah 

46     

Menggali sumber daya yang 

berasal dari masyarakat/ 

pemangku kepentingan untuk 

mendukung penyelenggaraan 

pendidikan 

47     

Menjalin jejaring sekolah untuk 

optimalisasi proses dan hasil 

pembelajaran 

48   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional 

Mengaplikasikan 

pengembangan kurikulum yang 

mengacu kepada Standar Isi. 

49     

Melaksanakan penjaminan 

mutu pencapaian Standar 

Kompetensi Kelulusan. 

50     
Melakukan pengembangan 

kurikulum yang berkelanjutan. 

51   

Mengelola perubahan dan 

pengembangan 

sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang 

efektif  

Mengembangkan suasana 

belajar yang kondusif bagi 

seluruh warga 

sekolah/madrasah  

52   

Menciptakan budaya dan 

iklim sekolah/ madrasah 

yang kondusif dan inovatif 

bagi pembelajaran peserta 

didik. 

Mencerahkan peserta didik 

untuk berkompetisi secara sehat 

dalam meningkatkan prestasi 

belajar 

53     
Menganalisis lingkungan 

belajar yang kondusif 

54     
Mendukung iklim pembelajaran 

akademis 



55   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional. 

Mengaplikasikan 

pengembangan proses 

pembelajaran yang mengacu 

kepada Standar Proses  

56     

mengaplikasikan sistem 

penilaian pembelajaran yang 

mengacu kepada standar 

penilaian 

57     
Memecahkan masalah 

peningkatan prestasi belajar 

58     
Melaksanakan program 

peningkatan prestasi belajar  

59     
Menilai pelaksanaan program 

peningkatan prestasi belajar  

60     

Mengarahkan warga sekolah 

dalam mengatasi masalah 

pembelajaran. 

61   

Mengelola unit layanan 

khusus sekolah/ madrasah 

dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan 

pesertadidik di 

sekolah/madrasah.  

Merumuskan tujuan layanan 

khusus sekolah  

62     
Menyusun program unit 

Layanan khusus sekolah  

63     

Mensinergikan unit layanan 

khusus sekolah dengan 

pelaksanaan pendidikan 

64     Mengevaluasi program unit  

65   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen sekolah  

Memfasilitasi guru dalam 

merancang model  

66     

Memfasilitasi guru dalam 

mengevaluasi model 

Pembelajaran berbasis ICT 



67   

Mengelola sarana dan 

prasarana sekolah/ 

madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara 

optimal 

Menganalisis kebutuhan sarana 

prasarana 

68     

Menganalisis kebijakan 

program tertulis mengenai 

pengelolaan sarana prasarana 

69     

Memaksimalkan penggunaan 

sarana prasarana yang ada di 

lingkungan sekolah/madrasah 

70     

Memaksimalkan pemeliharaan 

dan pendayagunaan sarana 

prasarana dengan 

memperhatikan kesehatan dan 

keamanan lingkungan 

71 KEWIRAUSAHAAN 

Menciptakan inovasi yang 

berguna bagi 

pengembangan sekolah/ 

madrasah 

Merancang inovasi untuk 

pengembangan 

sekolah/madrasah  

72     

Menciptakan gagasan kreatif 

dalam pengembangan 

sekolah/madrasah 

73   

Bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang 

efektif 

Memfasilitasi warga sekolah 

untuk melakukan 

eksperimentasi, prakarsa moral, 

dan hal-hal baru dalam 

pembelajar yang efektif 

74     
Merancang strategi dalam 

membangun budaya kerja keras 

75     
Menerapkan strategi untuk 

membangun budaya kerja keras 

76     
Membangun etos kerja untuk 

mencapai keberhasilan sekolah 

77   

Memiliki motivasi yang 

kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai 

Menunjukkan keinginan yang 

kuat untuk sukses 



pemimpin sekolah/ 

madrasah 

78     

Melakukan upaya-upaya positif 

untuk mencapai target yang 

ditetapkan 

79   

Pantang menyerah dan 

selalu mencari solusi 

terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

Memperhitungkan resiko yang 

muncul akibat upaya yang 

dilakukan 

80     

Merumuskan alternatif solusi 

dalam menghadapi kendala 

yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

81   

Memiliki naluri 

kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/ 

madrasah sebagai sumber 

belajar peserta didik 

Membangun kemandirian 

dalam mengelola sumber daya 

sekolah/madrasah 

82     

Menggunakan peluang untuk 

memaksimalkan kegiatan 

sekolah/madrasah 

83 
SUPERVISI 

AKADEMIK 

Merencanakan program 

supervisi akademik dalam 

rangka peningkatan 

profesionalisme guru 

Menyusun program supervisi 

akademik  

84     
Merumuskan tahapan teknik 

supervisi akademik. 

85     

Menjabarkan tujuan supervisi 

akademik pada masing-masing 

lingkup pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran 

86     
Menggunakan pendekatan 

supervisi akademik yang efektif 

87     

Menyusun prosedur monitoring 

dan evaluasi supervisi 

akademik 



88     

Merumuskan kriteria 

pencapaian tujuan supervisi 

akademik (output) 

89   

Melaksanakan supervisi 

akademik terhadap guru 

dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat 

Melaksanakan supervisi 

akademik yang didasarkan pada 

kebutuhan dan masalah nyata 

yang dihadapi oleh guru.  

90     

Membangun hubungan dengan 

guru dan semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan 

supervisi berdasarkan prinsip-

prinsip supervisi akademik 

yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan supervisi akademik 

91     

Menggunakan pendekatan dan 

teknik supervisi akademik 

sesuai dengan tujuan supervisi 

akademik 

92     

Memecahkan masalah 

pengembangan pembelajaran 

supervisi melalui akademik 

93     

Menggunakan teknologi 

informasi untuk mendukung 

keefektifan supervisi akademik 

94   

Menindaklan juti hasil 

supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka 

peningkatan 

profesionalisme guru 

Merumuskan kriteria 

pencapaian dampak supervisi 

akademik (outcome) 

95     

Mengembangkan instrumen 

pengukuran pencapaian hasil 

langsung (output) supervisi 

akademik 

96     

Melakukan analisis hasil 

evaluasi untuk kepentingan 

tindak lanjut  



97     

Mengembangkan program 

tindak lanjut berdasarkan hasil 

evaluasi supervisi akademik 

98     
Menentukan langkah-langkah 

supervisi klinis 

Kode : 1.999KF0000 

Mata Ujian : Kepala Sekolah (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 MANAJERIAL Pengelolaan Peserta Didik  
Menyeleksi peserta didik baru 

(PPDB) 

2     

Melaksanakan PPDB secara 

objektif, transparan, akuntabel, 

dan tidak diskriminatif 

3     

Melaksanakan orentasi peserta 

didik baru yang bersifat 

akademik dan pengenalan 

lingkungan tanpa kekerasan 

4     

Mengarahkan peserta didik 

sesuai kompetensi, bakat, dan 

minat 

5   

Mengelola ketatausaha-an 

sekolah/ madrasah dalam 

mendukung pencapaian 

tujuan sekolah/madrasah 

Menerapkan pelayanan 

operasional standar 

ketatausahaan 

sekolah/madrasah. 

6   

Mengelola sistem informasi 

sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan 

program dan pengambilan 

keputusan. 

Menyusun program Sistem 

Informasi Sekolah (SIS). 

7     

Meningkatkan peran warga 

sekolah dalam memberdaya-kan 

Sistem Informasi Sekolah (SIS). 



8     

Menggunakan Sistem Informasi 

Sekolah (SIS) dalam membantu 

pengambilan keputusan. 

9   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen 

sekolah/madrasah 

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

pengolahan data. 

10     

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

penyampaian informasi 

sekolah. 

11   

Mengembangkan 

organisasi Sekolah 

/Madrasah sesuai dengan 

kebutuhan 

Menganalisis tugas dan fungsi 

Sekolah/Madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang 

efektif 

12     

Merancang struktur organisasi 

sekolah/ madrasah sesuai hasil 

analisis tugas dan fungsi 

13     

Melaksanakan rincian tugas dan 

fungsi pengembangan struktur 

organisasi 

14     

Mengevaluasi keterlaksanaan 

tugas dan fungsi sesuai dengan 

struktur organisasi 

15   

Memimpin S/M dalam 

rangka pendayagunaan SD 

S/M secara optimal 

Menganalisis kebutuhan guru 

dan staf 

16     

Memaksimalkan sumberdaya 

sekolah/madrasah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan 

program 

17     

Menugaskan guru dan staf 

sesuai dengan kompetensi yang 

dimiiki 

18     

Melatih guru dan staf dalam 

peningkatan keprofesian 

berkelanjutan 



19     

Menerapkan prinsip 

penghargaan dan pembinaan 

untuk meningkatkan  

20     

Memaksimalkan peran 

organisasi profesi untuk 

meningkatkan profesionalisme 

warga sekolah 

21   

Mengelola ketatausahaan 

S/M dalam mendukung 

pencapaian tujuan 

sekolah/Madrasah 

Membuat daftar urut 

kepangkatan pegawai 

22   

Menyusun perencanaan 

sekolah/madrasah untuk 

berbagai tingkatan 

perencanaan. 

Menyusun rencana kerja 

sekolah/madrasah 

23     

Menyusun perencanaan 

evaluasi program sekolah/ 

madrasah 

24     
Mengarahkan perencanaan 

evaluasi program 

25     

Menetapkan harapan-harapan 

yang tinggi bagi warga sekolah 

dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya 

26   

Memimpin 

sekolah/madrasah dalam 

rangka pendayagunaan 

sumber daya 

sekolah/madrasah secara 

optimal. 

Menganalisis kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan 

ancaman sekolah/madrasah 

27   

Mengelola keuangan 

sekolah/madrasah sesuai 

dengan prinsip pengelolaan 

yang akuntabel, transparan, 

dan efisien 

Menyusun RKAS 

28     

Melaksana kan pengelolaan 

keuangan sekolah/madrasah 

secara transparan dan akuntabel 



29     

Mengevaluasi Rencana 

Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah/ma drasah (RKAS) 

30   

Melakukan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program 

kegiatan sekolah/ 

Menganalisis kinerja 

sekolah/madrasah melalui 

Evaluasi Diri Sekolah/ 

31     

Melaksanakan tindak lanjut 

hasil monitoring dan evaluasi 

program sekolah/madrasah 

32   Pengembangan Sekolah 
Merumuskan visi 

sekolah/madrasah 

33     
Membedakan rumusan visi dan 

misi 

34     
Merumuskan misi 

sekolah/madrasah 

35     
Membedakan rumusan misi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 

36     
Merumuskan tujuan 

sekolah/Madrasah 

37     
Membedakan rumusan visi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 

38     

Menganalisis komitmen warga 

sekolah untuk melakukan hal 

yang terbaik 

39     

Mengembangkan perangkat 

yang menunjang organisasi 

pembelajar 

40     

Merumuskan prinsip-prinsip 

evaluasi pengembangan 

perangkat organisasi pembelajar 

41     

Mengaitkan budaya 

sekolah/madrasah dengan 

pembelajaran yang interaktif, 

menyenangkan, menantang, 



memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. 

42     

Mengarahkan tumbuhnya iklim 

yang memotivasi timbulnya 

prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan 

psikologis peserta didik 

43     

Memaksimalkan pembiasaan 

positif seluruh warga sekolah 

agar menjadi komunitas 

pembelajar 

44     

Menggali bentuk dukungan 

masyarakat / stakeholder dalam 

penyelenggaraan pendidikan 

45     

Membangun kemitraan dalam 

pengembangan 

sekolah/madrasah 

46     

Menggali sumber daya yang 

berasal dari masyarakat/ 

pemangku kepentingan untuk 

mendukung penyelenggaraan 

pendidikan 

47     

Menjalin jejaring sekolah untuk 

optimalisasi proses dan hasil 

pembelajaran 

48   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional 

Mengaplikasikan 

pengembangan kurikulum yang 

mengacu kepada Standar Isi. 

49     

Melaksanakan penjaminan 

mutu pencapaian Standar 

Kompetensi Kelulusan. 

50     
Melakukan pengembangan 

kurikulum yang berkelanjutan. 

51   
Mengelola perubahan dan 

pengembangan 

Mengembangkan suasana 

belajar yang kondusif bagi 



sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang 

efektif  

seluruh warga 

sekolah/madrasah  

52   

Menciptakan budaya dan 

iklim sekolah/ madrasah 

yang kondusif dan inovatif 

bagi pembelajaran peserta 

didik. 

Mencerahkan peserta didik 

untuk berkompetisi secara sehat 

dalam meningkatkan prestasi 

belajar 

53     
Menganalisis lingkungan 

belajar yang kondusif 

54     
Mendukung iklim pembelajaran 

akademis 

55   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional. 

Mengaplikasikan 

pengembangan proses 

pembelajaran yang mengacu 

kepada Standar Proses  

56     

mengaplikasikan sistem 

penilaian pembelajaran yang 

mengacu kepada standar 

penilaian 

57     
Memecahkan masalah 

peningkatan prestasi belajar 

58     
Melaksanakan program 

peningkatan prestasi belajar  

59     
Menilai pelaksanaan program 

peningkatan prestasi belajar  

60     

Mengarahkan warga sekolah 

dalam mengatasi masalah 

pembelajaran. 

61   

Mengelola unit layanan 

khusus sekolah/ madrasah 

dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan 

pesertadidik di 

sekolah/madrasah.  

Merumuskan tujuan layanan 

khusus sekolah  



62     
Menyusun program unit 

Layanan khusus sekolah  

63     

Mensinergikan unit layanan 

khusus sekolah dengan 

pelaksanaan pendidikan 

64     Mengevaluasi program unit  

65   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen sekolah  

Memfasilitasi guru dalam 

merancang model  

66     

Memfasilitasi guru dalam 

mengevaluasi model 

Pembelajaran berbasis ICT 

67   

Mengelola sarana dan 

prasarana sekolah/ 

madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara 

optimal 

Menganalisis kebutuhan sarana 

prasarana 

68     

Menganalisis kebijakan 

program tertulis mengenai 

pengelolaan sarana prasarana 

69     

Memaksimalkan penggunaan 

sarana prasarana yang ada di 

lingkungan sekolah/madrasah 

70     

Memaksimalkan pemeliharaan 

dan pendayagunaan sarana 

prasarana dengan 

memperhatikan kesehatan dan 

keamanan lingkungan 

71 KEWIRAUSAHAAN 

Menciptakan inovasi yang 

berguna bagi 

pengembangan sekolah/ 

madrasah 

Merancang inovasi untuk 

pengembangan 

sekolah/madrasah  

72     

Menciptakan gagasan kreatif 

dalam pengembangan 

sekolah/madrasah 



73   

Bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang 

efektif 

Memfasilitasi warga sekolah 

untuk melakukan 

eksperimentasi, prakarsa moral, 

dan hal-hal baru dalam 

pembelajar yang efektif 

74     
Merancang strategi dalam 

membangun budaya kerja keras 

75     
Menerapkan strategi untuk 

membangun budaya kerja keras 

76     
Membangun etos kerja untuk 

mencapai keberhasilan sekolah 

77   

Memiliki motivasi yang 

kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai 

pemimpin sekolah/ 

madrasah 

Menunjukkan keinginan yang 

kuat untuk sukses 

78     

Melakukan upaya-upaya positif 

untuk mencapai target yang 

ditetapkan 

79   

Pantang menyerah dan 

selalu mencari solusi 

terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

Memperhitungkan resiko yang 

muncul akibat upaya yang 

dilakukan 

80     

Merumuskan alternatif solusi 

dalam menghadapi kendala 

yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

81   

Memiliki naluri 

kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/ 

madrasah sebagai sumber 

belajar peserta didik 

Membangun kemandirian 

dalam mengelola sumber daya 

sekolah/madrasah 

82     

Menggunakan peluang untuk 

memaksimalkan kegiatan 

sekolah/madrasah 



83 
SUPERVISI 

AKADEMIK 

Merencanakan program 

supervisi akademik dalam 

rangka peningkatan 

profesionalisme guru 

Menyusun program supervisi 

akademik  

84     
Merumuskan tahapan teknik 

supervisi akademik. 

85     

Menjabarkan tujuan supervisi 

akademik pada masing-masing 

lingkup pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran 

86     
Menggunakan pendekatan 

supervisi akademik yang efektif 

87     

Menyusun prosedur monitoring 

dan evaluasi supervisi 

akademik 

88     

Merumuskan kriteria 

pencapaian tujuan supervisi 

akademik (output) 

89   

Melaksanakan supervisi 

akademik terhadap guru 

dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat 

Melaksanakan supervisi 

akademik yang didasarkan pada 

kebutuhan dan masalah nyata 

yang dihadapi oleh guru.  

90     

Membangun hubungan dengan 

guru dan semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan 

supervisi berdasarkan prinsip-

prinsip supervisi akademik 

yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan supervisi akademik 

91     

Menggunakan pendekatan dan 

teknik supervisi akademik 

sesuai dengan tujuan supervisi 

akademik 

92     

Memecahkan masalah 

pengembangan pembelajaran 

supervisi melalui akademik 



93     

Menggunakan teknologi 

informasi untuk mendukung 

keefektifan supervisi akademik 

94   

Menindaklan juti hasil 

supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka 

peningkatan 

profesionalisme guru 

Merumuskan kriteria 

pencapaian dampak supervisi 

akademik (outcome) 

95     

Mengembangkan instrumen 

pengukuran pencapaian hasil 

langsung (output) supervisi 

akademik 

96     

Melakukan analisis hasil 

evaluasi untuk kepentingan 

tindak lanjut  

97     

Mengembangkan program 

tindak lanjut berdasarkan hasil 

evaluasi supervisi akademik 

98     
Menentukan langkah-langkah 

supervisi klinis 

Kode : 1.999KG0000 

Mata Ujian : Kepala Sekolah (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 MANAJERIAL Pengelolaan Peserta Didik  
Menyeleksi peserta didik baru 

(PPDB) 

2     

Melaksanakan PPDB secara 

objektif, transparan, akuntabel, 

dan tidak diskriminatif 

3     

Melaksanakan orentasi peserta 

didik baru yang bersifat 

akademik dan pengenalan 

lingkungan tanpa kekerasan 

4     

Mengarahkan peserta didik 

sesuai kompetensi, bakat, dan 

minat 



5   

Mengelola ketatausaha-an 

sekolah/ madrasah dalam 

mendukung pencapaian 

tujuan sekolah/madrasah 

Menerapkan pelayanan 

operasional standar 

ketatausahaan 

sekolah/madrasah. 

6   

Mengelola sistem informasi 

sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan 

program dan pengambilan 

keputusan. 

Menyusun program Sistem 

Informasi Sekolah (SIS). 

7     

Meningkatkan peran warga 

sekolah dalam memberdaya-kan 

Sistem Informasi Sekolah (SIS). 

8     

Menggunakan Sistem Informasi 

Sekolah (SIS) dalam membantu 

pengambilan keputusan. 

9   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen 

sekolah/madrasah 

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

pengolahan data. 

10     

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

penyampaian informasi 

sekolah. 

11   

Mengembangkan 

organisasi Sekolah 

/Madrasah sesuai dengan 

kebutuhan 

Menganalisis tugas dan fungsi 

Sekolah/Madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang 

efektif 

12     

Merancang struktur organisasi 

sekolah/ madrasah sesuai hasil 

analisis tugas dan fungsi 

13     

Melaksanakan rincian tugas dan 

fungsi pengembangan struktur 

organisasi 

14     

Mengevaluasi keterlaksanaan 

tugas dan fungsi sesuai dengan 

struktur organisasi 



15   

Memimpin S/M dalam 

rangka pendayagunaan SD 

S/M secara optimal 

Menganalisis kebutuhan guru 

dan staf 

16     

Memaksimalkan sumberdaya 

sekolah/madrasah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan 

program 

17     

Menugaskan guru dan staf 

sesuai dengan kompetensi yang 

dimiiki 

18     

Melatih guru dan staf dalam 

peningkatan keprofesian 

berkelanjutan 

19     

Menerapkan prinsip 

penghargaan dan pembinaan 

untuk meningkatkan  

20     

Memaksimalkan peran 

organisasi profesi untuk 

meningkatkan profesionalisme 

warga sekolah 

21   

Mengelola ketatausahaan 

S/M dalam mendukung 

pencapaian tujuan 

sekolah/Madrasah 

Membuat daftar urut 

kepangkatan pegawai 

22   

Menyusun perencanaan 

sekolah/madrasah untuk 

berbagai tingkatan 

perencanaan. 

Menyusun rencana kerja 

sekolah/madrasah 

23     

Menyusun perencanaan 

evaluasi program sekolah/ 

madrasah 

24     
Mengarahkan perencanaan 

evaluasi program 

25     

Menetapkan harapan-harapan 

yang tinggi bagi warga sekolah 

dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya 



26   

Memimpin 

sekolah/madrasah dalam 

rangka pendayagunaan 

sumber daya 

sekolah/madrasah secara 

optimal. 

Menganalisis kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan 

ancaman sekolah/madrasah 

27   

Mengelola keuangan 

sekolah/madrasah sesuai 

dengan prinsip pengelolaan 

yang akuntabel, transparan, 

dan efisien 

Menyusun RKAS 

28     

Melaksana kan pengelolaan 

keuangan sekolah/madrasah 

secara transparan dan akuntabel 

29     

Mengevaluasi Rencana 

Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah/ma drasah (RKAS) 

30   

Melakukan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program 

kegiatan sekolah/ 

Menganalisis kinerja 

sekolah/madrasah melalui 

Evaluasi Diri Sekolah/ 

31     

Melaksanakan tindak lanjut 

hasil monitoring dan evaluasi 

program sekolah/madrasah 

32   Pengembangan Sekolah 
Merumuskan visi 

sekolah/madrasah 

33     
Membedakan rumusan visi dan 

misi 

34     
Merumuskan misi 

sekolah/madrasah 

35     
Membedakan rumusan misi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 

36     
Merumuskan tujuan 

sekolah/Madrasah 

37     
Membedakan rumusan visi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 



38     

Menganalisis komitmen warga 

sekolah untuk melakukan hal 

yang terbaik 

39     

Mengembangkan perangkat 

yang menunjang organisasi 

pembelajar 

40     

Merumuskan prinsip-prinsip 

evaluasi pengembangan 

perangkat organisasi pembelajar 

41     

Mengaitkan budaya 

sekolah/madrasah dengan 

pembelajaran yang interaktif, 

menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. 

42     

Mengarahkan tumbuhnya iklim 

yang memotivasi timbulnya 

prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan 

psikologis peserta didik 

43     

Memaksimalkan pembiasaan 

positif seluruh warga sekolah 

agar menjadi komunitas 

pembelajar 

44     

Menggali bentuk dukungan 

masyarakat / stakeholder dalam 

penyelenggaraan pendidikan 

45     

Membangun kemitraan dalam 

pengembangan 

sekolah/madrasah 

46     

Menggali sumber daya yang 

berasal dari masyarakat/ 

pemangku kepentingan untuk 

mendukung penyelenggaraan 

pendidikan 

47     

Menjalin jejaring sekolah untuk 

optimalisasi proses dan hasil 

pembelajaran 



48   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional 

Mengaplikasikan 

pengembangan kurikulum yang 

mengacu kepada Standar Isi. 

49     

Melaksanakan penjaminan 

mutu pencapaian Standar 

Kompetensi Kelulusan. 

50     
Melakukan pengembangan 

kurikulum yang berkelanjutan. 

51   

Mengelola perubahan dan 

pengembangan 

sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang 

efektif  

Mengembangkan suasana 

belajar yang kondusif bagi 

seluruh warga 

sekolah/madrasah  

52   

Menciptakan budaya dan 

iklim sekolah/ madrasah 

yang kondusif dan inovatif 

bagi pembelajaran peserta 

didik. 

Mencerahkan peserta didik 

untuk berkompetisi secara sehat 

dalam meningkatkan prestasi 

belajar 

53     
Menganalisis lingkungan 

belajar yang kondusif 

54     
Mendukung iklim pembelajaran 

akademis 

55   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional. 

Mengaplikasikan 

pengembangan proses 

pembelajaran yang mengacu 

kepada Standar Proses  

56     

mengaplikasikan sistem 

penilaian pembelajaran yang 

mengacu kepada standar 

penilaian 

57     
Memecahkan masalah 

peningkatan prestasi belajar 

58     
Melaksanakan program 

peningkatan prestasi belajar  



59     
Menilai pelaksanaan program 

peningkatan prestasi belajar  

60     

Mengarahkan warga sekolah 

dalam mengatasi masalah 

pembelajaran. 

61   

Mengelola unit layanan 

khusus sekolah/ madrasah 

dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan 

pesertadidik di 

sekolah/madrasah.  

Merumuskan tujuan layanan 

khusus sekolah  

62     
Menyusun program unit 

Layanan khusus sekolah  

63     

Mensinergikan unit layanan 

khusus sekolah dengan 

pelaksanaan pendidikan 

64     Mengevaluasi program unit  

65   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen sekolah  

Memfasilitasi guru dalam 

merancang model  

66     

Memfasilitasi guru dalam 

mengevaluasi model 

Pembelajaran berbasis ICT 

67   

Mengelola sarana dan 

prasarana sekolah/ 

madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara 

optimal 

Menganalisis kebutuhan sarana 

prasarana 

68     

Menganalisis kebijakan 

program tertulis mengenai 

pengelolaan sarana prasarana 

69     

Memaksimalkan penggunaan 

sarana prasarana yang ada di 

lingkungan sekolah/madrasah 

70     
Memaksimalkan pemeliharaan 

dan pendayagunaan sarana 



prasarana dengan 

memperhatikan kesehatan dan 

keamanan lingkungan 

71 KEWIRAUSAHAAN 

Menciptakan inovasi yang 

berguna bagi 

pengembangan sekolah/ 

madrasah 

Merancang inovasi untuk 

pengembangan 

sekolah/madrasah  

72     

Menciptakan gagasan kreatif 

dalam pengembangan 

sekolah/madrasah 

73   

Bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang 

efektif 

Memfasilitasi warga sekolah 

untuk melakukan 

eksperimentasi, prakarsa moral, 

dan hal-hal baru dalam 

pembelajar yang efektif 

74     
Merancang strategi dalam 

membangun budaya kerja keras 

75     
Menerapkan strategi untuk 

membangun budaya kerja keras 

76     
Membangun etos kerja untuk 

mencapai keberhasilan sekolah 

77   

Memiliki motivasi yang 

kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai 

pemimpin sekolah/ 

madrasah 

Menunjukkan keinginan yang 

kuat untuk sukses 

78     

Melakukan upaya-upaya positif 

untuk mencapai target yang 

ditetapkan 

79   

Pantang menyerah dan 

selalu mencari solusi 

terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

Memperhitungkan resiko yang 

muncul akibat upaya yang 

dilakukan 

80     
Merumuskan alternatif solusi 

dalam menghadapi kendala 



yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

81   

Memiliki naluri 

kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/ 

madrasah sebagai sumber 

belajar peserta didik 

Membangun kemandirian 

dalam mengelola sumber daya 

sekolah/madrasah 

82     

Menggunakan peluang untuk 

memaksimalkan kegiatan 

sekolah/madrasah 

83 
SUPERVISI 

AKADEMIK 

Merencanakan program 

supervisi akademik dalam 

rangka peningkatan 

profesionalisme guru 

Menyusun program supervisi 

akademik  

84     
Merumuskan tahapan teknik 

supervisi akademik. 

85     

Menjabarkan tujuan supervisi 

akademik pada masing-masing 

lingkup pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran 

86     
Menggunakan pendekatan 

supervisi akademik yang efektif 

87     

Menyusun prosedur monitoring 

dan evaluasi supervisi 

akademik 

88     

Merumuskan kriteria 

pencapaian tujuan supervisi 

akademik (output) 

89   

Melaksanakan supervisi 

akademik terhadap guru 

dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat 

Melaksanakan supervisi 

akademik yang didasarkan pada 

kebutuhan dan masalah nyata 

yang dihadapi oleh guru.  

90     

Membangun hubungan dengan 

guru dan semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan 

supervisi berdasarkan prinsip-



prinsip supervisi akademik 

yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan supervisi akademik 

91     

Menggunakan pendekatan dan 

teknik supervisi akademik 

sesuai dengan tujuan supervisi 

akademik 

92     

Memecahkan masalah 

pengembangan pembelajaran 

supervisi melalui akademik 

93     

Menggunakan teknologi 

informasi untuk mendukung 

keefektifan supervisi akademik 

94   

Menindaklan juti hasil 

supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka 

peningkatan 

profesionalisme guru 

Merumuskan kriteria 

pencapaian dampak supervisi 

akademik (outcome) 

95     

Mengembangkan instrumen 

pengukuran pencapaian hasil 

langsung (output) supervisi 

akademik 

96     

Melakukan analisis hasil 

evaluasi untuk kepentingan 

tindak lanjut  

97     

Mengembangkan program 

tindak lanjut berdasarkan hasil 

evaluasi supervisi akademik 

98     
Menentukan langkah-langkah 

supervisi klinis 

Kode : 1.999KJ0000 

Mata Ujian : Kepala Sekolah (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 MANAJERIAL Pengelolaan Peserta Didik  
Menyeleksi peserta didik baru 

(PPDB) 

2     

Melaksanakan PPDB secara 

objektif, transparan, akuntabel, 

dan tidak diskriminatif 

3     

Melaksanakan orentasi peserta 

didik baru yang bersifat 

akademik dan pengenalan 

lingkungan tanpa kekerasan 

4     

Mengarahkan peserta didik 

sesuai kompetensi, bakat, dan 

minat 

5   

Mengelola ketatausaha-an 

sekolah/ madrasah dalam 

mendukung pencapaian 

tujuan sekolah/madrasah 

Menerapkan pelayanan 

operasional standar 

ketatausahaan 

sekolah/madrasah. 

6   

Mengelola sistem informasi 

sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan 

program dan pengambilan 

keputusan. 

Menyusun program Sistem 

Informasi Sekolah (SIS). 

7     

Meningkatkan peran warga 

sekolah dalam memberdaya-kan 

Sistem Informasi Sekolah (SIS). 

8     

Menggunakan Sistem Informasi 

Sekolah (SIS) dalam membantu 

pengambilan keputusan. 

9   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen 

sekolah/madrasah 

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

pengolahan data. 

10     

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

penyampaian informasi 

sekolah. 

11   
Mengembangkan 

organisasi Sekolah 

Menganalisis tugas dan fungsi 

Sekolah/Madrasah sebagai 



/Madrasah sesuai dengan 

kebutuhan 

organisasi pembelajar yang 

efektif 

12     

Merancang struktur organisasi 

sekolah/ madrasah sesuai hasil 

analisis tugas dan fungsi 

13     

Melaksanakan rincian tugas dan 

fungsi pengembangan struktur 

organisasi 

14     

Mengevaluasi keterlaksanaan 

tugas dan fungsi sesuai dengan 

struktur organisasi 

15   

Memimpin S/M dalam 

rangka pendayagunaan SD 

S/M secara optimal 

Menganalisis kebutuhan guru 

dan staf 

16     

Memaksimalkan sumberdaya 

sekolah/madrasah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan 

program 

17     

Menugaskan guru dan staf 

sesuai dengan kompetensi yang 

dimiiki 

18     

Melatih guru dan staf dalam 

peningkatan keprofesian 

berkelanjutan 

19     

Menerapkan prinsip 

penghargaan dan pembinaan 

untuk meningkatkan  

20     

Memaksimalkan peran 

organisasi profesi untuk 

meningkatkan profesionalisme 

warga sekolah 

21   

Mengelola ketatausahaan 

S/M dalam mendukung 

pencapaian tujuan 

sekolah/Madrasah 

Membuat daftar urut 

kepangkatan pegawai 

22   
Menyusun perencanaan 

sekolah/madrasah untuk 

Menyusun rencana kerja 

sekolah/madrasah 



berbagai tingkatan 

perencanaan. 

23     

Menyusun perencanaan 

evaluasi program sekolah/ 

madrasah 

24     
Mengarahkan perencanaan 

evaluasi program 

25     

Menetapkan harapan-harapan 

yang tinggi bagi warga sekolah 

dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya 

26   

Memimpin 

sekolah/madrasah dalam 

rangka pendayagunaan 

sumber daya 

sekolah/madrasah secara 

optimal. 

Menganalisis kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan 

ancaman sekolah/madrasah 

27   

Mengelola keuangan 

sekolah/madrasah sesuai 

dengan prinsip pengelolaan 

yang akuntabel, transparan, 

dan efisien 

Menyusun RKAS 

28     

Melaksana kan pengelolaan 

keuangan sekolah/madrasah 

secara transparan dan akuntabel 

29     

Mengevaluasi Rencana 

Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah/ma drasah (RKAS) 

30   

Melakukan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program 

kegiatan sekolah/ 

Menganalisis kinerja 

sekolah/madrasah melalui 

Evaluasi Diri Sekolah/ 

31     

Melaksanakan tindak lanjut 

hasil monitoring dan evaluasi 

program sekolah/madrasah 

32   Pengembangan Sekolah 
Merumuskan visi 

sekolah/madrasah 



33     
Membedakan rumusan visi dan 

misi 

34     
Merumuskan misi 

sekolah/madrasah 

35     
Membedakan rumusan misi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 

36     
Merumuskan tujuan 

sekolah/Madrasah 

37     
Membedakan rumusan visi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 

38     

Menganalisis komitmen warga 

sekolah untuk melakukan hal 

yang terbaik 

39     

Mengembangkan perangkat 

yang menunjang organisasi 

pembelajar 

40     

Merumuskan prinsip-prinsip 

evaluasi pengembangan 

perangkat organisasi pembelajar 

41     

Mengaitkan budaya 

sekolah/madrasah dengan 

pembelajaran yang interaktif, 

menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. 

42     

Mengarahkan tumbuhnya iklim 

yang memotivasi timbulnya 

prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan 

psikologis peserta didik 

43     

Memaksimalkan pembiasaan 

positif seluruh warga sekolah 

agar menjadi komunitas 

pembelajar 



44     

Menggali bentuk dukungan 

masyarakat / stakeholder dalam 

penyelenggaraan pendidikan 

45     

Membangun kemitraan dalam 

pengembangan 

sekolah/madrasah 

46     

Menggali sumber daya yang 

berasal dari masyarakat/ 

pemangku kepentingan untuk 

mendukung penyelenggaraan 

pendidikan 

47     

Menjalin jejaring sekolah untuk 

optimalisasi proses dan hasil 

pembelajaran 

48   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional 

Mengaplikasikan 

pengembangan kurikulum yang 

mengacu kepada Standar Isi. 

49     

Melaksanakan penjaminan 

mutu pencapaian Standar 

Kompetensi Kelulusan. 

50     
Melakukan pengembangan 

kurikulum yang berkelanjutan. 

51   

Mengelola perubahan dan 

pengembangan 

sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang 

efektif  

Mengembangkan suasana 

belajar yang kondusif bagi 

seluruh warga 

sekolah/madrasah  

52   

Menciptakan budaya dan 

iklim sekolah/ madrasah 

yang kondusif dan inovatif 

bagi pembelajaran peserta 

didik. 

Mencerahkan peserta didik 

untuk berkompetisi secara sehat 

dalam meningkatkan prestasi 

belajar 

53     
Menganalisis lingkungan 

belajar yang kondusif 

54     
Mendukung iklim pembelajaran 

akademis 



55   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional. 

Mengaplikasikan 

pengembangan proses 

pembelajaran yang mengacu 

kepada Standar Proses  

56     

mengaplikasikan sistem 

penilaian pembelajaran yang 

mengacu kepada standar 

penilaian 

57     
Memecahkan masalah 

peningkatan prestasi belajar 

58     
Melaksanakan program 

peningkatan prestasi belajar  

59     
Menilai pelaksanaan program 

peningkatan prestasi belajar  

60     

Mengarahkan warga sekolah 

dalam mengatasi masalah 

pembelajaran. 

61   

Mengelola unit layanan 

khusus sekolah/ madrasah 

dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan 

pesertadidik di 

sekolah/madrasah.  

Merumuskan tujuan layanan 

khusus sekolah  

62     
Menyusun program unit 

Layanan khusus sekolah  

63     

Mensinergikan unit layanan 

khusus sekolah dengan 

pelaksanaan pendidikan 

64     Mengevaluasi program unit  

65   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen sekolah  

Memfasilitasi guru dalam 

merancang model  

66     

Memfasilitasi guru dalam 

mengevaluasi model 

Pembelajaran berbasis ICT 



67   

Mengelola sarana dan 

prasarana sekolah/ 

madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara 

optimal 

Menganalisis kebutuhan sarana 

prasarana 

68     

Menganalisis kebijakan 

program tertulis mengenai 

pengelolaan sarana prasarana 

69     

Memaksimalkan penggunaan 

sarana prasarana yang ada di 

lingkungan sekolah/madrasah 

70     

Memaksimalkan pemeliharaan 

dan pendayagunaan sarana 

prasarana dengan 

memperhatikan kesehatan dan 

keamanan lingkungan 

71 KEWIRAUSAHAAN 

Menciptakan inovasi yang 

berguna bagi 

pengembangan sekolah/ 

madrasah 

Merancang inovasi untuk 

pengembangan 

sekolah/madrasah  

72     

Menciptakan gagasan kreatif 

dalam pengembangan 

sekolah/madrasah 

73   

Bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang 

efektif 

Memfasilitasi warga sekolah 

untuk melakukan 

eksperimentasi, prakarsa moral, 

dan hal-hal baru dalam 

pembelajar yang efektif 

74     
Merancang strategi dalam 

membangun budaya kerja keras 

75     
Menerapkan strategi untuk 

membangun budaya kerja keras 

76     
Membangun etos kerja untuk 

mencapai keberhasilan sekolah 

77   

Memiliki motivasi yang 

kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai 

Menunjukkan keinginan yang 

kuat untuk sukses 



pemimpin sekolah/ 

madrasah 

78     

Melakukan upaya-upaya positif 

untuk mencapai target yang 

ditetapkan 

79   

Pantang menyerah dan 

selalu mencari solusi 

terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

Memperhitungkan resiko yang 

muncul akibat upaya yang 

dilakukan 

80     

Merumuskan alternatif solusi 

dalam menghadapi kendala 

yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

81   

Memiliki naluri 

kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/ 

madrasah sebagai sumber 

belajar peserta didik 

Membangun kemandirian 

dalam mengelola sumber daya 

sekolah/madrasah 

82     

Menggunakan peluang untuk 

memaksimalkan kegiatan 

sekolah/madrasah 

83 
SUPERVISI 

AKADEMIK 

Merencanakan program 

supervisi akademik dalam 

rangka peningkatan 

profesionalisme guru 

Menyusun program supervisi 

akademik  

84     
Merumuskan tahapan teknik 

supervisi akademik. 

85     

Menjabarkan tujuan supervisi 

akademik pada masing-masing 

lingkup pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran 

86     
Menggunakan pendekatan 

supervisi akademik yang efektif 

87     

Menyusun prosedur monitoring 

dan evaluasi supervisi 

akademik 



88     

Merumuskan kriteria 

pencapaian tujuan supervisi 

akademik (output) 

89   

Melaksanakan supervisi 

akademik terhadap guru 

dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat 

Melaksanakan supervisi 

akademik yang didasarkan pada 

kebutuhan dan masalah nyata 

yang dihadapi oleh guru.  

90     

Membangun hubungan dengan 

guru dan semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan 

supervisi berdasarkan prinsip-

prinsip supervisi akademik 

yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan supervisi akademik 

91     

Menggunakan pendekatan dan 

teknik supervisi akademik 

sesuai dengan tujuan supervisi 

akademik 

92     

Memecahkan masalah 

pengembangan pembelajaran 

supervisi melalui akademik 

93     

Menggunakan teknologi 

informasi untuk mendukung 

keefektifan supervisi akademik 

94   

Menindaklan juti hasil 

supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka 

peningkatan 

profesionalisme guru 

Merumuskan kriteria 

pencapaian dampak supervisi 

akademik (outcome) 

95     

Mengembangkan instrumen 

pengukuran pencapaian hasil 

langsung (output) supervisi 

akademik 

96     

Melakukan analisis hasil 

evaluasi untuk kepentingan 

tindak lanjut  



97     

Mengembangkan program 

tindak lanjut berdasarkan hasil 

evaluasi supervisi akademik 

98     
Menentukan langkah-langkah 

supervisi klinis 

Kode : 1.999KM0000 

Mata Ujian : Kepala Sekolah (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 MANAJERIAL Pengelolaan Peserta Didik  
Menyeleksi peserta didik baru 

(PPDB) 

2     

Melaksanakan PPDB secara 

objektif, transparan, akuntabel, 

dan tidak diskriminatif 

3     

Melaksanakan orentasi peserta 

didik baru yang bersifat 

akademik dan pengenalan 

lingkungan tanpa kekerasan 

4     

Mengarahkan peserta didik 

sesuai kompetensi, bakat, dan 

minat 

5   

Mengelola ketatausaha-an 

sekolah/ madrasah dalam 

mendukung pencapaian 

tujuan sekolah/madrasah 

Menerapkan pelayanan 

operasional standar 

ketatausahaan 

sekolah/madrasah. 

6   

Mengelola sistem informasi 

sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan 

program dan pengambilan 

keputusan. 

Menyusun program Sistem 

Informasi Sekolah (SIS). 

7     

Meningkatkan peran warga 

sekolah dalam memberdaya-kan 

Sistem Informasi Sekolah (SIS). 

8     

Menggunakan Sistem Informasi 

Sekolah (SIS) dalam membantu 

pengambilan keputusan. 



9   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen 

sekolah/madrasah 

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

pengolahan data. 

10     

Menerapkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

penyampaian informasi 

sekolah. 

11   

Mengembangkan 

organisasi Sekolah 

/Madrasah sesuai dengan 

kebutuhan 

Menganalisis tugas dan fungsi 

Sekolah/Madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang 

efektif 

12     

Merancang struktur organisasi 

sekolah/ madrasah sesuai hasil 

analisis tugas dan fungsi 

13     

Melaksanakan rincian tugas dan 

fungsi pengembangan struktur 

organisasi 

14     

Mengevaluasi keterlaksanaan 

tugas dan fungsi sesuai dengan 

struktur organisasi 

15   

Memimpin S/M dalam 

rangka pendayagunaan SD 

S/M secara optimal 

Menganalisis kebutuhan guru 

dan staf 

16     

Memaksimalkan sumberdaya 

sekolah/madrasah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan 

program 

17     

Menugaskan guru dan staf 

sesuai dengan kompetensi yang 

dimiiki 

18     

Melatih guru dan staf dalam 

peningkatan keprofesian 

berkelanjutan 

19     

Menerapkan prinsip 

penghargaan dan pembinaan 

untuk meningkatkan  



20     

Memaksimalkan peran 

organisasi profesi untuk 

meningkatkan profesionalisme 

warga sekolah 

21   

Mengelola ketatausahaan 

S/M dalam mendukung 

pencapaian tujuan 

sekolah/Madrasah 

Membuat daftar urut 

kepangkatan pegawai 

22   

Menyusun perencanaan 

sekolah/madrasah untuk 

berbagai tingkatan 

perencanaan. 

Menyusun rencana kerja 

sekolah/madrasah 

23     

Menyusun perencanaan 

evaluasi program sekolah/ 

madrasah 

24     
Mengarahkan perencanaan 

evaluasi program 

25     

Menetapkan harapan-harapan 

yang tinggi bagi warga sekolah 

dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya 

26   

Memimpin 

sekolah/madrasah dalam 

rangka pendayagunaan 

sumber daya 

sekolah/madrasah secara 

optimal. 

Menganalisis kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan 

ancaman sekolah/madrasah 

27   

Mengelola keuangan 

sekolah/madrasah sesuai 

dengan prinsip pengelolaan 

yang akuntabel, transparan, 

dan efisien 

Menyusun RKAS 

28     

Melaksana kan pengelolaan 

keuangan sekolah/madrasah 

secara transparan dan akuntabel 

29     

Mengevaluasi Rencana 

Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah/ma drasah (RKAS) 



30   

Melakukan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program 

kegiatan sekolah/ 

Menganalisis kinerja 

sekolah/madrasah melalui 

Evaluasi Diri Sekolah/ 

31     

Melaksanakan tindak lanjut 

hasil monitoring dan evaluasi 

program sekolah/madrasah 

32   Pengembangan Sekolah 
Merumuskan visi 

sekolah/madrasah 

33     
Membedakan rumusan visi dan 

misi 

34     
Merumuskan misi 

sekolah/madrasah 

35     
Membedakan rumusan misi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 

36     
Merumuskan tujuan 

sekolah/Madrasah 

37     
Membedakan rumusan visi dan 

tujuan sekolah/ madrasah 

38     

Menganalisis komitmen warga 

sekolah untuk melakukan hal 

yang terbaik 

39     

Mengembangkan perangkat 

yang menunjang organisasi 

pembelajar 

40     

Merumuskan prinsip-prinsip 

evaluasi pengembangan 

perangkat organisasi pembelajar 

41     

Mengaitkan budaya 

sekolah/madrasah dengan 

pembelajaran yang interaktif, 

menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. 

42     
Mengarahkan tumbuhnya iklim 

yang memotivasi timbulnya 



prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan 

psikologis peserta didik 

43     

Memaksimalkan pembiasaan 

positif seluruh warga sekolah 

agar menjadi komunitas 

pembelajar 

44     

Menggali bentuk dukungan 

masyarakat / stakeholder dalam 

penyelenggaraan pendidikan 

45     

Membangun kemitraan dalam 

pengembangan 

sekolah/madrasah 

46     

Menggali sumber daya yang 

berasal dari masyarakat/ 

pemangku kepentingan untuk 

mendukung penyelenggaraan 

pendidikan 

47     

Menjalin jejaring sekolah untuk 

optimalisasi proses dan hasil 

pembelajaran 

48   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional 

Mengaplikasikan 

pengembangan kurikulum yang 

mengacu kepada Standar Isi. 

49     

Melaksanakan penjaminan 

mutu pencapaian Standar 

Kompetensi Kelulusan. 

50     
Melakukan pengembangan 

kurikulum yang berkelanjutan. 

51   

Mengelola perubahan dan 

pengembangan 

sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang 

efektif  

Mengembangkan suasana 

belajar yang kondusif bagi 

seluruh warga 

sekolah/madrasah  



52   

Menciptakan budaya dan 

iklim sekolah/ madrasah 

yang kondusif dan inovatif 

bagi pembelajaran peserta 

didik. 

Mencerahkan peserta didik 

untuk berkompetisi secara sehat 

dalam meningkatkan prestasi 

belajar 

53     
Menganalisis lingkungan 

belajar yang kondusif 

54     
Mendukung iklim pembelajaran 

akademis 

55   

Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional. 

Mengaplikasikan 

pengembangan proses 

pembelajaran yang mengacu 

kepada Standar Proses  

56     

mengaplikasikan sistem 

penilaian pembelajaran yang 

mengacu kepada standar 

penilaian 

57     
Memecahkan masalah 

peningkatan prestasi belajar 

58     
Melaksanakan program 

peningkatan prestasi belajar  

59     
Menilai pelaksanaan program 

peningkatan prestasi belajar  

60     

Mengarahkan warga sekolah 

dalam mengatasi masalah 

pembelajaran. 

61   

Mengelola unit layanan 

khusus sekolah/ madrasah 

dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan 

pesertadidik di 

sekolah/madrasah.  

Merumuskan tujuan layanan 

khusus sekolah  

62     
Menyusun program unit 

Layanan khusus sekolah  



63     

Mensinergikan unit layanan 

khusus sekolah dengan 

pelaksanaan pendidikan 

64     Mengevaluasi program unit  

65   

Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen sekolah  

Memfasilitasi guru dalam 

merancang model  

66     

Memfasilitasi guru dalam 

mengevaluasi model 

Pembelajaran berbasis ICT 

67   

Mengelola sarana dan 

prasarana sekolah/ 

madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara 

optimal 

Menganalisis kebutuhan sarana 

prasarana 

68     

Menganalisis kebijakan 

program tertulis mengenai 

pengelolaan sarana prasarana 

69     

Memaksimalkan penggunaan 

sarana prasarana yang ada di 

lingkungan sekolah/madrasah 

70     

Memaksimalkan pemeliharaan 

dan pendayagunaan sarana 

prasarana dengan 

memperhatikan kesehatan dan 

keamanan lingkungan 

71 KEWIRAUSAHAAN 

Menciptakan inovasi yang 

berguna bagi 

pengembangan sekolah/ 

madrasah 

Merancang inovasi untuk 

pengembangan 

sekolah/madrasah  

72     

Menciptakan gagasan kreatif 

dalam pengembangan 

sekolah/madrasah 

73   

Bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah sebagai 

Memfasilitasi warga sekolah 

untuk melakukan 

eksperimentasi, prakarsa moral, 



organisasi pembelajar yang 

efektif 

dan hal-hal baru dalam 

pembelajar yang efektif 

74     
Merancang strategi dalam 

membangun budaya kerja keras 

75     
Menerapkan strategi untuk 

membangun budaya kerja keras 

76     
Membangun etos kerja untuk 

mencapai keberhasilan sekolah 

77   

Memiliki motivasi yang 

kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai 

pemimpin sekolah/ 

madrasah 

Menunjukkan keinginan yang 

kuat untuk sukses 

78     

Melakukan upaya-upaya positif 

untuk mencapai target yang 

ditetapkan 

79   

Pantang menyerah dan 

selalu mencari solusi 

terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

Memperhitungkan resiko yang 

muncul akibat upaya yang 

dilakukan 

80     

Merumuskan alternatif solusi 

dalam menghadapi kendala 

yang dihadapi 

sekolah/madrasah 

81   

Memiliki naluri 

kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/ 

madrasah sebagai sumber 

belajar peserta didik 

Membangun kemandirian 

dalam mengelola sumber daya 

sekolah/madrasah 

82     

Menggunakan peluang untuk 

memaksimalkan kegiatan 

sekolah/madrasah 

83 
SUPERVISI 

AKADEMIK 

Merencanakan program 

supervisi akademik dalam 

Menyusun program supervisi 

akademik  



rangka peningkatan 

profesionalisme guru 

84     
Merumuskan tahapan teknik 

supervisi akademik. 

85     

Menjabarkan tujuan supervisi 

akademik pada masing-masing 

lingkup pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran 

86     
Menggunakan pendekatan 

supervisi akademik yang efektif 

87     

Menyusun prosedur monitoring 

dan evaluasi supervisi 

akademik 

88     

Merumuskan kriteria 

pencapaian tujuan supervisi 

akademik (output) 

89   

Melaksanakan supervisi 

akademik terhadap guru 

dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat 

Melaksanakan supervisi 

akademik yang didasarkan pada 

kebutuhan dan masalah nyata 

yang dihadapi oleh guru.  

90     

Membangun hubungan dengan 

guru dan semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan 

supervisi berdasarkan prinsip-

prinsip supervisi akademik 

yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan supervisi akademik 

91     

Menggunakan pendekatan dan 

teknik supervisi akademik 

sesuai dengan tujuan supervisi 

akademik 

92     

Memecahkan masalah 

pengembangan pembelajaran 

supervisi melalui akademik 

93     

Menggunakan teknologi 

informasi untuk mendukung 

keefektifan supervisi akademik 



94   

Menindaklan juti hasil 

supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka 

peningkatan 

profesionalisme guru 

Merumuskan kriteria 

pencapaian dampak supervisi 

akademik (outcome) 

95     

Mengembangkan instrumen 

pengukuran pencapaian hasil 

langsung (output) supervisi 

akademik 

96     

Melakukan analisis hasil 

evaluasi untuk kepentingan 

tindak lanjut  

97     

Mengembangkan program 

tindak lanjut berdasarkan hasil 

evaluasi supervisi akademik 

98     
Menentukan langkah-langkah 

supervisi klinis 

Kode : 1.575GM3010 

Mata Ujian : Keperawatan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 



3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 



10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 



26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Mengemukakan sejarah 

perkembangan, falsafah,dan 

paradigma keperawatan 

Menjelaskan falsafah 

keperawatan menurut beberapa 

ahli  

2     
Menjelaskan konteks 

paradigma keperawatan 



3   

Menerapkan fungsi, peran, dan 

perkembangan ilmu 

keperawatan 

Menjelaskan konsep 

keperawatan dengan teori 

Florence Nightingale ,fungsi 

serta peran perawat  

4     
Mendiskusikan peran dan 

fungsi perawat  

5   Mengemukakan konsep manusia 

Mendeskripsikan manusia 

serta perkembangan dan 

pertumbuhan fase manusia 

mulai dari bayi, todleer, 

preschool, sekolah, remaja dan 

lansia 

6     
Mengurai konsep kebutuhan 

dasar manusia 

7   
Mengemukakan konsep stres 

dan adaptasi 

Mengemukakan konsep stress 

dan factor yang mempengaruhi 

respon terhadap stressor  

8     
Mendiskusikan management 

stress 

9     
Mengemukakan konsep dan 

model2 adaptasi  

10   
Mengemukakan Sistem 

Pelayanan Kesehatan Nasional 

Menjelaskan system pelayanan 

kesehatan nasional  

11     
Mengemukakan konsep 

puskesmas 

12   
Menerapkan etika dan etik 

dalam pelayanan keperawatan 

Mengemukakan konsep etika 

dan etik perawat Indonesia  

13     

Menerapkan contoh konsep 

etika dan etik dalam pemberian 

asuhan keperawatan 

14   

Melaksanakan komunikasi 

terapeutik dalamnasuhan 

keperawatan dengan 

memperhatikan kepuasan pasien 

(dengan penyakit kronis, 

degeneratif, dan fase terminal) 

Mendiskusikan konsep 

komunikasi secara umum 



15     
Mendiskusikan konsep 

komunikasi terapeutik 

16     
Menggolongkan jenis penyakit 

kronis, akut dan terminal  

17     
Menggambarkan gangguan 

komunikasi  

18   
Mengimplementasikan prosedur 

pengendalian infeksi 

Mengemukakan konteks 

infeksi (definisi, rantai dan 

proses infeksi serta infeksi 

nosokomial) 

19     
Melaksanakan tehnik sterilisasi 

dan desinfeksi  

20     

Melaksanakan proses 

keperawatan dengan masalah 

pengendalian infeksi  

21   
Mengimplementasikan prosedur 

kesehatan dan keselamatan kerja 

Mengemukakan prosedur K3 ( 

pengertian, tujuan, syarat) 

22     
Mengidentifikasi Alat 

Pengaman Diri 

23     
Melaksanakan Proses K3 di 

RS 

24   

Mengimplementasikan 

pendokumentasian asuhan 

keperawatan 

Mengemukakan konsep dasar 

pendokumentasian  

25     

Melaksanakan 

pendokumentasian dalam 

pemberian asuhan keperawatan  

26   
Mengemukakan struktur 

anatomi fisiologi tubuh manusia 

Menggambarkan system 

peredaran darah 

27     
Menggambarkan system 

pencernaan  

28     
Menggambarkan system 

Reproduksi 

29     
Menggambarkan system 

urinaria 



30     Sistem Muskuloskeletal 

31     
Menggambarkan Sistem 

Pernafasan 

32     
Menggambarkan sistem 

Persyarafan 

33     
Menggambarkan Sistem 

Integumen 

34     Menggambarkan Sistem Indera 

35     
Menggambarkan sistem 

Endokrin 

36   
Mengemukakan dasar-dasar 

farmakologi 

Mengemukakan pengetahuan 

dasar farmakologi 

37     

Mengemukakan peran perawat 

dalam pemberian obat serta 

peran kolaboratif dalam 

pelaksanaan farmakologi 

38     
Mengidentifikasi jenis, cara 

dan penggolongan obat  

39   
Menggunakan alat-alat 

kesehatan/keperawatan 

Menunjukkan beberapa macam 

alat kesehatan/keperawatan 

dasar 

40     

Menjelaskan fungsi masing-

masing alat 

kesehatan/keperawatan 

41     

Menggunakan beberapa 

macam alat 

kesehatan/keperawatan 

42   

Melaksanakan persiapan klien 

untuk prosedur 

penunjang/diagnostic 

Mengidentifikasi bentuk-

bentuk pemeriksaan 

penunjang/diagnostic 

43     

Menerangkan persiapan alat 

yang akan digunakan klien saat 

dilakukan pemeriksaan 

penunjang/diagnostic 



44   

Melaksanakan pengukuran TTV 

(Tekanan darah, Nadi, Suhu dan 

pernafasan) 

Mengidentifikasi persiapan 

alat/klien pemeriksaan TTV 

45     
Melaksanakan pemeriksaan 

TTV 

46   

Melaksanakan prosedur 

kebutuhan eliminasi : urine dan 

fekal 

Mengidentifikasi persiapan 

alat/klien pemenuhan 

kebutuhan eliminasi urine / 

fekal  

47     

Melaksanakan pemenuhan 

kebutuhan eliminasi 

urine/fekal 

48   Melaksanakan mobilisasi 

Mengidentifikasi persiapan 

alat/pasien yang akan di 

lakukan prosedur mobilisasi 

49     
Melaksanakan pemenuhan 

kebutuhan mobilisasi 

50   
Melaksanakan prosedur 

kompres dingin dan hangat 

Mengidentifikasi persiapan 

alat prosedur kompres dingin 

dan hangat 

51     
Melaksanakan prosedur 

kompres dingin dan hangat 

52   
Melaksanakan prosedur 

pemenuhan kebutuhan oksigen 

Mengidentifikasi persiapan 

alat/pasien yang akan di 

lakukan prosedur oksigenisasi 

53     
Melaksanakan pemenuhan 

kebutuhan oksigen 

54   
Melaksanakan prosedur 

pemberian cairan dan elektrolit 

Mengidentifikasi persiapan 

alat/pasien yang akan di 

lakukan prosedur pemberian 

cairan dan elektrolit 

55     

Melaksanakan pemenuhan 

kebutuhan pemberian cairan 

dan elektrolit 

56   
Melaksanakan prosedur 

kebutuhan nutrisi  

Mengidentifikasi persiapan 

alat/pasien yang akan di 



lakukan prosedur prosedur 

kebutuhan nutrisi  

57     
Melaksanakan pemenuhan 

kebutuhan nutrisi  

58   

Melaksanakan prosedur 

pemenuhan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman 

Mengidentifikasi persiapan 

alat/pasien yang akan di 

lakukan prosedur pemenuhan 

rasa aman dan nyaman  

59     

Melaksanakan pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan 

nyaman 

60   

Melaksanakan prosedur 

pemenuhan kebutuhan personal 

hygiene (mandi, sikat gigi, 

gunting kuku, dan cuci rambut) 

Mengidentifikasi persiapan 

alat/pasien yang akan 

dilakukan prosedur personal 

hygiene (mandi, sikat gigi, 

gunting kuku, dan cuci rambut) 

61     

Melaksanakan pemenuhan 

kebutuhan personal hygiene 

(mandi, sikat gigi, gunting 

kuku, dan cuci rambut) 

62     

Mendokumentasikan hasil 

tindakan pemenuhan 

kebutuhan personal hygiene 

(mandi, sikat gigi, gunting 

kuku, dan cuci rambut) 

63   Melaksanakan bed making 

Mengidentifikasi persiapan 

alat/pasien yang akan 

dilakukan prosedur bed 

making 

64     Melaksanakan bed making 

65   

Menggambarkan berbagai 

penyakit akut, kronis dan 

terminal yang terjadi di 

masyarakat 

Mengemukakan konsep dasar 

terjadinys penyakit 

66     

Menganalisis hubungan faktor 

â€“ factor yang menyebabkan 

penyakit (Host, agen, 

environtmen) 



67     
Mengidentifikasi tahap-tahap 

suatu penyakit 

68   

Melaksanakan pelayanan 

pendukung bagi klien yang 

mengalami penyakit akut, kronis 

dan terminal 

Mengemukakan Konsep dasar 

pelayanan klien yang 

mengalami penyakit akut, 

kronis dan terminal 

69     

Menggambarkan pelayanan 

klien dengan berbagai penyakit 

akut, kronis dan terminal 

70     

Mengimplementasikan 

pelayanan klien dengan 

berbagai penyakit akut, kronis 

dan terminal 

Kode : 1.577GM3010 

Mata Ujian : Keperawatan Gigi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar 

(3) 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 



merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 



prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 



pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan pekerjaaan 

administrasi pelayanan 

kesehatan gigi secara teliti dan 

efesien. 

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan kegiatan 

resepsionis 

2     

Menguraikan cara 

pengelolaan managemen 

keuangan klinik gigi 

3     

Menguraikan prosedur 

pelaksanakan administrasi 

rujukan ke pelayanan yang 

lebih memadai. 



4     

Menguraikan cara melakukan 

penatalaksanaan managemen 

pengiriman dan penerimaan 

model dari Laboratorium 

Tehnik gigi 

5   
Menguraikan komunikasi 

dengan pasien 

Menguraikan cara 

berkomunikasi sebelum 

tindakan medis di klinik gigi 

6     

Menguraikan cara 

berkomunikasi selama 

tindakan medis di klinik gigi 

7     

Menguraikan cara melakukan 

komunikasi setelah tindakan 

medis di klinik gigi 

8   
Melaksanakan pengoperasian 

alat penunjang diagnose 

Menguraikan cara 

pengoperasian alat tensi 

meter dan stetoskop 

9     

Menguraikan prosedur 

penatalaksanaan pasien dan 

pengoperasian alat Radiologi  

10     

Menguraikan proses 

pencucian Film diluar kamar 

gelap 

11     

Menguraikan cara melakukan 

pengambilan gambar foto 

gigi menggunakan kamera 

12   

Menguraikan pengelolaan dan 

pengoperasian alat utama 

praktek kedokteran gigi  

Menguraikan cara 

pengoperasian alat dental 

unit dan pendukungnya 

13     

Menguraikan cara 

pengoperasian alat 

kompressor 

14     
Menguraikan cara 

pengelolaan water tank 

15   
Menguraikan pengelolaan 

bahan dan obat kedokteran gigi 

Memilih nama dan jenis 

bahan-bahan yang digunakan 



dalam perawatan gigi di 

klinik 

16     

Menguraikan cara melakukan 

identifikasi bahan dan obat 

yang digunakan dalam 

perawatan gigi sesuai dengan 

manfaat bahan tersebut  

17     

Menguraikan cara 

pengelolaan penggolongan 

bahan-bahan kedokteran gigi 

18     

Menguraikan cara 

pengelolaan prosedur 

penyimpanan bahan dan obat 

kedokteran gigi 

19     

Menguraikan cara 

pengelolaan stok opname 

bahan dan obat kedokteran 

gigi 

20   

Menguraikan penyiapkan bahan 

material kedokteran gigi di 

klinik gigi 

Menguraikan cara 

menyiapkan tempat, bahan 

material kedokteran gigi 

21     

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan kebersihan 

tempat bahan material 

kedokteran gigi 

22     

Menguraikan cara 

Melakukan pengelolaan 

penataan material sesuai 

kebutuhan tindakan medis 

dokter gigi 

23   
Menguraikan cara manipulasi 

bahan praktek kedokteran gigi 

Menguraikan cara 

pengelolaan manipulasi 

bahan praktek bidang 

konservasi 

24     

Menguraikan cara 

pengelolaan manipulasi 

bahan praktek bidang 

pencabutan gigi 



25     

Menguraikan cara 

pengelolaan manipulasi 

bahan praktek bidang 

orthodonti 

26     

Menguraikan cara 

pengelolaan manipulasi 

bahan praktek bidang 

endodonti 

27     

Menguraikan cara 

pengelolaan manipulasi 

bahan praktek bidang 

prostodonti 

28     

Menguraikan cara 

pengelolaan manipulasi 

bahan praktek bidang 

pedodonti 

29   

Menguraikan cara 

melaksanakan asistensi dokter 

gigi secara baik dan efektif di 

pelayanan kesehatan gigi 

dengan menerapkan cara 

transfering four handed 

dentistry dan sikap ergonomis. 

Menguraikan cara 

menyiapkan Dental Unit dan 

Kompressor serta 

kelengkapan lain dari dental 

unit 

30     

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan penyiapan dan 

penataan alat steril 

kelengkapan praktek sesuai 

dengan kasus tindakan medis 

31     

Melakukan pengelolaan 

transfering alat dan bahan 

dengan tehnik fourhanded 

dentistry  

32     

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan membantu 

membuka mulut, 

melapangkan area kerja dan 

penyedotan saliva dengan 

sikap ergonomis  

33     
Melaksanakan supervisi 

penyelesaian tugas asistensi 



34   

Menguraikan kegiatan 

penyuluhan dan kontrol plak 

untuk pencegahan penyakit gigi 

pada pasien dalam klinik gigi  

Menguraikan cara 

mempersiapkan alat 

penyuluhan perorangan dan 

kontrol plak 

35     

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan penyiapan 

pasien yang akan diberikan 

penyuluhan dan kontrol plak 

36     

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan pelaksanaan 

penyuluhan dan simulasi 

praktek kontol plak sesuai 

prosedur 

37     

Membuat kesimpulan dan 

evaluasi pelaksanaan 

penyuluhan dan kontrol plak 

38     

Menguraikan cara 

melaksanakan pengelolaan 

kegiatan merapihkan pasien 

dan peralatan penyuluhan, 

simulasi kontrol plak 

39   

Menguraikan bantuan kepada 

dokter gigi dalam melakukan 

tindakan kegawat daruratan 

diklinik gigi 

Menguraikan cara 

pelaksanakan Pedoman 

pemberian bantuan kegawat 

daruratan dasar ( Basic live 

support ) 

40     

Menguraikan cara 

melaksanakan pengelolaan 

penanganan dis lokasi rahang 

41     

Menguraikan cara 

melaksanakan pengelolaan 

penanganan anapilaktik 

syock 

42     

Melaksanakan pengelolaan 

penanganan pengambilan 

benda asing masuk kedalam 

tenggorokan 

43     
Menguraikan cara 

melaksanakan pengelolaan 



penanganan penghentian 

pendarahan pada saat 

tindakan di klinik gigi 

44   

Menguraikan cara Melakukan 

pemeliharaan alat- alat 

kedokteran gigi 

Mengidentifikasi jenis-jenis 

alat-lat kedokteran gigi 

45     

Melakukan pengelolaan 

perawatan dan menyiapkan 

operational Equipment 

Dental Unit dan alat 

kelengkapannya 

46     

Menguraikan cara 

melaksanakan pengelolaan 

penerapan metode 

pemeliharaan alat-alat 

kedokteran gigi yang baik 

47   

Menguraikan cara pengelolaan 

kebutuhan alat khusus dengan 

tehnologi baru guna menunjang 

tindakan dokter gigi 

Menguraikan identifikasi 

jenis-jenis dan karakteristik 

alat-alat khusus tehnologi 

baru kedokteran gigi 

48     

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan penerapan 

metode pemeliharaan alat-

alat khusus kedokteran gigi 

tehnologi baru 

49     

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan penggunaan dan 

operasional alat tehnologi 

baru dan kelengkapannya 

sebagai penunjang tindakan 

medis gigi 

50   

Menerapkan prinsip 

pengendalian infeksi silang 

dalam pelayanan kesehatan gigi 

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan disinfeksi alat 

dalam pengendalian infeksi 

silang di klinik gigi 

51     

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan Sterilisasi alat 

dengan sterilisasi basah 

dalam pengendalian infeksi 

silang diklinik gigi 



52     

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan sterilisasi kering 

dalam pengendalian infeksi 

silang diklinik gigi 

53     

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan sterilisasi bahan 

kain dengan autoclove dalam 

pengendalian infeksi silang 

di klinik gigi 

54   
Menerapkan penggunaan alat 

pelindung diri 

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan kegiatan standart 

manajement K3 diklinik Gigi  

55     

Menguraikan cara melakukan 

pengelolaan sarana dan 

prasarana APD diklinik 

56     

Menguraikan cara 

melaksanakan pengelolaan 

penggunaan APD diklinik 

57   

Menguraikan cara menyiapkan 

obat- obatan umum yang 

diberikan oleh dokter gigi 

didalam klinik gigi 

Menguraikan jenis obat 

umum yang digunakan 

diklinik gigi 

58     

Menguraikan cara 

melaksanakan pengelolaan 

penyiapan macam- macam 

obat sesuai jenis obat dan 

kegunannya 

59     

Menguraikan cara 

pelaksanakan dan 

pengelolaan pembukuan obat 

60   

Menerapkan prinsip 

profesionalisme dan menjaga 

citra dental asisten yang 

profesional 

Menguraikan cara 

penerapkan performa dan 

etos kerja 

61     

Menguraikan cara 

melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab melayani 

denga baik dan benar 



62     

Menguraikan cara 

bekerjasama dengan profesi 

lain dan rekan sejawat 

dengan baik 

63   

Menguraikan cara 

Berpartisipasi dalam 

peningkatan mutu dan prosedur 

penjamin mutu di klinik gigi. 

Menguraikan cara membuat 

perangkat penjaminan mutu 

64     

Menguraikan cara 

melaksanakan Faktor- faktor 

dasar penjaminan mutu 

65     

Menguraikan cara melakukan 

evaluasi mutu pelayanan 

kesehatan diklinik gigi 

66   

Menguraikan cara melakukan 

keperawatan komunitas dalam 

ranah preventif  

Menguraikan cara melakukan 

skeling baik dengan alat 

manual maupun elektrik 

67     

Menguraikan cara 

Melakukan aplikasi topikal 

fluor.pada pasien 

68   

Menguraikan pelaksanakan 

tindakan pencegahan kerusakan 

gigi dan mulut 

Menguraikan cara melakukan 

ART 

69     
Menguraikan cara Melakuan 

Fisure sealant. 

70   

Menguraikan Memelihara 

berbagai bahan dan obat-obatan 

di klinik 

Menguraikan cara 

penggunaan medikamen 

kedokteran gigi menurut 

anjuran dosis yang benar 

Kode : 1.611GM4030 

Mata Ujian : Kesehatan Hewan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 



dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik 

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discovery), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif (0) 

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 



model pembelajaran 

(inquiry/discovery, problem 

based learning, Project based 

learning), metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip (0) 

18 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 



24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

25   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap 

26     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 



gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

peserta didik, teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran) (0) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran (0) 

33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

37     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 



39     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

40     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

41     Menyusun RPP 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

44     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

mengurangi kesulitan belajar 

peserta didik (0) 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 



tujuan pembelajaran secara 

utuh  

47     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

48   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 



53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

54     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

55 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya 

56     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

57     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran 

58   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui potensinya 

59     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik 

60     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik 

61 
Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 



santun dengan peserta 

didik 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

62     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

63     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 

64   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per (0) 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

65     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

67     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

68 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

72   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

74   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar  

75     

Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

77     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

78   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 



79     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

80   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

81     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

82     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

83   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

84     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

85     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

86   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

87     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

88 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  



89     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

90     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

91   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan  

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

92     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar 

93     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar (0) 

94   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

95     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku 

96   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 

97     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 



98 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

99     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

100   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

101     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

102     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

103   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

104     Menyusun proposal PTK (0) 

105     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  

106     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran kesehatan 

hewan  

Menerapkan Prinsip 

Dasar Pemberian 

Pakan 

Mengetahui Kriteria kualitas pakan 

2     
Menerapkan Prosedur pemberian 

pakan pada ternak 

3     
Mengetahui Tata cara penyimpanan 

pakan (3) 

4     
Mengetahui Jenis - jenis 

pengawetan pakan 

5     
Melakukan Prosedur pengawetan 

pakan 

6     Melakukan Penyusunan ransum 

7   

Menerapkan Prinsip 

Dasar Pemeliharaan 

Ternak 

Menerapkan Prinsip Dasar 

Pemeliharaan Ternak 

8     
Melakukan pemeliharaan ternak 

sesuai tahapannya 

9     Melakukan analisis recording ternak 

10     

Mengimplementasikan program 

animal welfare (kesejahteraan 

hewan 

11   
Menelaah anatomi 

hewan WYM536 

Mengidentifikasi anatomi 

ruminansia 

12     
Mengidentifikasi anatomi non 

ruminansia 

13   
Menelaah fisiologi 

hewan 

Mengidentifikasi fisiologi 

ruminansia 

14     
Mengidentifikasi fisiologi non 

ruminansia 

15   
Mengidentifikasi 

anatomi reproduksi 

Mengidentifikasi organ reproduksi 

jantan 



16     
Menjelaskan fungsi organ 

reproduksi jantan 

17     
Mengidentifikasi organ reproduksi 

betina 

18     
Menjelaskan fungsi organ 

reproduksi betina 

19   
Menelaah anatomi 

reproduksi 

Mengidentifikasi organ reproduksi 

jantan 

20     
Menjelaskan fungsi organ 

reproduksi jantan 

21     
Mengidentifikasi organ reproduksi 

betina 

22     
Menjelaskan fungsi organ 

reproduksi betina  

23   
Menelaah fisiologi 

reproduksi 
Menjelaskan Spermatogenesis 

24     
Menjelaskan Folikulogenesis dan 

ovulasi 

25     Menjelaskan Siklus birahi 

26     Menjelaskan Fertilisasi 

27     Menjelaskan Kebuntingan 

28     Menjelaskan Partus 

29     Menjelaskan Laktasi 

30   
Melakukan 

penanganan semen 
Melakukan penampungan semen 

31     
Melakukan Pemeriksaan semen 

secara makroskopis 

32     
Melakukan Pemeriksaan semen 

secara mikroskopis 

33     Melakukan Pengenceran semen 

34     
Melakukan Penanganan (handling) 

semen beku 



35   
Melakukan Inseminasi 

Buatan 
Mengidentifikasi Peralatan IB 

36     Melakukan Deteksi birahi 

37     
Melakukan menentukan waktu 

optimal untuk IB 

38     Mengimplementasikan Prosedur IB 

39     Menganalisis Recording IB 

40     Melakukan Evaluasi IB 

41   

Melakukan 

pertolongan gangguan 

reproduksi 

Menjelaskan kegagalan reproduksi 

pada betina 

42     
Menjelaskan gangguan reproduksi 

post partus pada betina 

43     

Menjelaskan penyakit reproduksi 

akibat gangguan metabolisme pada 

betina 

44     
Menjelaskan gangguan reproduksi 

pada ternak jantan 

45     
Melakukan pertolongan gangguan 

reproduksi 

46   

Menerapkan 

perancangan tata ruang 

klinik hewan 

Menjelaskan perancangan tata ruang 

klinik 

47     
Menganalisis persyaratan ruang 

klinik 

48     
Menganalisis kebutuhan peralatan 

ruang klinik 

49     Mengatur tata letak ruang klinik 

50   
Mengoperasikan 

peralatan klinik hewan 

Mengoperasikan peralatan ruang 

klinik 

51     
Menganalisis penggunaaan 

peralatan klinik 



52     
Mendesain perawatan peralatan 

klinik 

53   

Melaksanakan 

pengadministrasian 

klinik hewan 

Menjelaskan pengadministrasian 

klinik 

54     

Menyusun administrasi pasien yang 

minimal mencakup :data pemilik; 

data pasien; data penyakit; riwayat 

penanganan, dan tindakan yang 

diberikan 

55     
Melakukan kegiatan administrasi 

klinik hewan 

56   
Melaksanakan sanitasi 

klinik hewan 

Menjelaskan prinsip sanitasi klinik 

hewan 

57     Menganalisis bahan sanitasi 

58     Menganalisis metode sanitasi 

59     Mengoperasikan alat Sanitasi 

60     
Melaksanakan metode sanitasi 

klinik hewan 

61   

Melakukan prosedur 

pemeriksaan umum 

pada hewan 

Menganalisis urutan pemeriksaan 

hewan 

62     Menerapkan pemeriksaan klinis 

63     
Mengintepretasikan hasil 

pemeriksaan 

64     
Mengembangkan lingkup 

pemeriksaan hewan  

65   
Melaksanakan 

perawatan hewan sakit  
Mendiagnosis hewan sakit  

66     
Melakukan pengambilan 

sampel/spesimen 

67     
Melakukan pemeriksaan sampel/ 

spesimen 



68     
Melakukan perawatan penyakit 

hewan 

69   

Melaksanakan 

pengendalian penyakit 

hewan 

Menjelaskan prinsip karantina 

70     Menjelaskan prinsip isolasi 

71     Menjelaskan biosecurity 

72     
Melaksanakan pengendalian 

penyakit 

73   

Melakukan 

pengelolaan 

laboratorium kesehatan 

hewan 

Mengoperasikan peralatan 

laboratorium kesehatan hewan 

74     
Melakukan perawatan peralatan lab 

kesehatan hewan 

75     
Mengelola laboratorium kesehatan 

hewan 

76     
Mengimplementasikan K3 

laboratorium kesehatan hewan 

77     
Mengembangkan manajemen 

Laboratorium 

78   
Membuat bahan media 

biakan 

Melakukan Pembuatan media 

biakan 

79     
Melakukan pembiakkan pada media 

biakkan 

80   
Mengidentifikasi 

mikroorganisme  

Menjelaskan lingkup 

mikroorganisme  

81     Mengidentifikasi mikroorganisme  

82   
Menalar pemeriksaan 

sampel 

Menjelaskan metode pengambilan 

sampel 

83     
Menjelaskan prosedur pengambilan 

sampel 



84     
Menjelaskan prosedur pengawetan 

sampel 

85     
Menjelaskan prosedur pemeriksaan 

sampel 

86     Menalar hasil pemeriksaan sampel 

87   

Melakukan 

pemeriksaan patologi 

anatomi 

Menjelaskan prosedur pemeriksaan 

patologi anatomi 

88     
Menjelaskan gejala patologi 

anatomi penyakit 

89     
Melakukan pemeriksaan Patologi 

Anatomi 

90     
Menjelaskan gejala patologi 

anatomi penyakit 

91     
Menjelaskan implikasi gejala 

patologi anatomi 

92     
Mengkorelasikan pemeriksaan PA 

pada hewan 

93   
Mengklasifikasi obat 

hewan 
Menjelaskan klasifikasi obat hewan 

94     Menjelaskan cara kerja obat hewan 

95     Menganalisis obat hewan 

96     Memilih obat hewan 

97   
Melaksanakan 

pemberian obat hewan 
Menjelaskan jenis obat 

98     Menjelaskan dosis obat 

99     Menjelaskan cara kerja obat 

100     Menjelaskan cara pemberian obat  

101     Melakukan pemberian obat 

102   
Menalar ruang lingkup 

vaksin 
Menjelaskan jenis vaksin 



103     Menjelaskan dosis vaksin 

104     Menjelaskan cara kerja vaksin 

105     
Menjelaskan metode pemberian 

vaksin 

106     Menjelaskan pembuatan vaksin 

107   
Menalar kesehatan 

masyarakat veteriner 

Menjelaskan Kebijakan 

Pengembangan Peternakan di 

Indonesia 

108     
Menjelaskan Undang-Undang 

Veteriner 

109     
Menjelaskan Peraturan Pemerintah 

tentang Peternakan 

110     
Menjelaskan SK Dirjen Peternakan 

berkaitan dengan Kesmavet 

111     Menjelaskan Kesmavet 

112     Mengimplementasikan kesmavet 

113   

Melaksanakan 

pemeriksaan kualitas 

telur 

Menjelaskan kualitas telur 

114     
Menjelaskan metode pemeriksaan 

telur 

115     
Menjelaskan penyakit yg ditularkan 

lewat telur 

116     
Melakukan pemeriksaan kualitas 

telur 

117   

Melaksanakan 

pemeriksaan kualitas 

susu 

Menjelaskan kualitas susu 

118     Menjelaskan pemalsuan susu 

119     
Menjelaskan metode pemeriksaan 

kualitas susu 

120     
Menjelaskan penyakit yang 

ditularkan lewat susu 



121     
Melakukan pemeriksaan kualitas 

susu 

122   
Melaksanakan 

pemeriksaan daging 
Menjelaskan kualitas daging 

123     
Menjelaskan pemeriksaan 

organoleptis 

124     
Melakukan pemeriksaan daging 

secara organoleptis  

125     
Menjelaskan pemeriksaan 

pemalsuan daging 

126     
Melakukan pemeriksaan pemalsuan 

daging 

127     
Menjelaskan pemeriksaan 

laboratoris 

128     
Melakukan pemeriksaan daging 

secara laboratoris 

129   

Melaksanakan 

pemeriksaan 

antemortem 

Menjelaskan pemeriksaan 

antemortem 

130     
Menjelaskan cara pemeriksaan 

antemortem 

131     
Melakukan pemeriksaan 

antemortem 

132   

Melaksanakan 

pemeriksaan post 

mortem 

Menjelaskan pemeriksaan 

postmortem 

133     
Menjelaskan cara pemeriksaan 

postmortem 

134     
Melakukan pemeriksaan 

postmortem 

Kode : 1.330GM0000 

Mata Ujian : 
Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 

(KKPI) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya  

Mampu mengemukakan 

karakteristik psikologi 

perkembangan pada 

tahapan operasi formal 

menurut pandangan Piaget 

2     

Disajikan kasus PD seperti 

sulit berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan mata 

selalu berpindah, ketika 

PBM berlangsung, Peserta 

ujian (PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut. 

3     

PU mampu menjelaskan 

ciri yang terdapat dalam 

model pembelajaran, 

pendekatan, metode, dan 

atau strategi pembelajaran 

dengan pendekatan 

pembelajaran 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Disajikan kasus PD seperti 

sulit berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan mata 

selalu berpindah, ketika 

PBM berlangsung, Peserta 

ujian (PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut 

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

PU mampu menentukan 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

digunakan oleh guru 

tersebut 

6     

PU mampu menjelaskan 

ciri yang terdapat dalam 

model pembelajaran, 



pendekatan, metode, dan 

atau strategi pembelajaran 

dengan pendekatan 

pembelajaran 

7 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan yang 

diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Disajikan sebuah tujuan 

pembelajaran, PU mampu 

menentukan pengalaman 

belajar yang paling awal 

diberikan sesuai dengan 

tujuan tersebut. 

8     

PU mampu menentukan 

pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

9   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

PU mampu menentukan 

materi pembelajaran yang 

susuai dengan ilustrasi 

tersebut. 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan 

Disajikan sebuah 

komponen RPP yang 

rumpang, PU mampu 

menunjukkan bagian yang 

tepat untuk mengisi bagian 

rumpang tersebut 

11     

Disajikan sebuah indikator 

pembelajaran yang 

mengandung kesalahan, PU 

mampu mengoreksi kesalah 

yang terdapat dalam 

indikator tersebut 

12     

PU mampu 

mengidentifikasi unsur-

unsur yang termuat dalam 

kegiatan pembelajaran 

dalam penulisan RPP 

13   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

Disajikan gambar/ilustrasi 

PD yang sedang 

memperbaiki komputer 

tanpa mencabut kabel 



memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

listrik, PU mampu 

menemukan kekeliruan 

tersebut 

14     

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran, PU mampu 

menunjukkan media yang 

tepat yang dapat digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut 

15     

PU mampu menjelaskan 

konsep media dan atau 

sumber belajar sebagai 

salah satu piranti 

pencapaian tujuan 

pembelajaran secara utuh 

16 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Dilustrasikan sebuah slide 

yang kurang baik yang akan 

digunakan untuk 

menjelaskan sebuah proses 

kegiatan praktik untuk 

materi tertentu, PU mampu 

merevisi kekeliruan yang 

terdapat dalam slide power 

point tersebut 

17     

PU mampu 

mengidentifikasi kegunaan 

berbagai media 

pembelajaran 

18     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning 

dalam pembelajaran 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal 

Diilustrasikan sebuah kelas 

yang PD-nya membolos 

lebih dari 50%, PU mampu 

memilih nasihat yang 

santun yang dapat membuat 

PD tidak lagi membolos 

pada hari yang lain. 



20 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Disajikan sebuah ilustrasi 

hasil proyek dari sebuah 

kelompok belajar, PU 

mampu mengidentifikasi 

aspek penilaian yang akan 

digunakan untuk menilai 

hasil proyek PD tersebut. 

21     

PU dapat menjelaskan 

kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam 

pemilihan bahan untuk 

penulisan indikator soal 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Disajikan sebuah indikator 

soal, PU dapat 

menunjukkan soal yang 

sesuai dengan indikator 

tersebut 

23     

PU dapat menjelaskan 

konsep pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Disajikan data hasil 

penilaian proses dan 

penilaian hasil belajar 

seorang PD, PU mampu 

menentukan Nilai Rapor 

PD berdasarkan data 

tersebut. 

25     

PU mampu mengemukakan 

prinsip penyusunan 

instrumen penilaian 

26     
PU dapat menjelaskan 

konsep dasar penilaian. 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Disajikan dalam bentuk 

Tabel, hasil penilaian 

sejumlah PD, PU mampu 

menunjukkan PD yang 

belum tuntas dalam 

pembelajaran tersebut. 

28     
Disajikan data hasil 

penilaian yang memuat 



sejumlah siswa yang tuntas 

dan tidak tuntas, PU 

mampu memilih disain 

yang tepat untuk kegiatan 

remedial berdasarkan data 

tersebut. 

29 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Disajikan ilustrasi PBM 

dari kegiatan Awal hingga 

ke akhir, PU dapat 

menunjukkan kegiatan 

refleksi yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut. 

30     

Disajikan ilustrasi 

kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan, PU mampu 

merumuskan masalah PTK 

sesuai dengan ilustrasi 

tersebut. 

31 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

 

32   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

 

33 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu 
 

34 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif 

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik 

 

35 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan 

 



melakukan tindakan 

reflektif 

36   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan  

 

37 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

 

38 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

Diilustrasikan peserta didik 

yang baru saja 

menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Praktiknya, PU 

mampu menyarankan 

dengan tepat kegiatan 

selanjutnya yang dapat 

dilakukan yang berkaitan 

dengan hasil laporan PD 

tersebut. 

39     

PU mampu memilih 

kegiatan yang paling 

interaktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu 

Mengoperasikan computer 

personal dan periferalnya 

Menyiapkan penyalaan 

komputer 

2     

Mengoperasikan penyalaan 

komputer sampai dapat 

digunakan 

3     Mengelola sumber daya PC 



4     
Mengoperasikan PC yang 

tersambung ke jaringan lokal 

5     Memasang scanner, printer 

6     
Memasang dan menyiapkan 

penggunaan peripheral 

7     

Melakukan isntalasi periferal 

yang ada sampai dengan 

kondisi siap pakai sesuai user 

manual 

8     

Melakukan pemilihan opsi 

customization dan konfigurasi 

peripheral sesuai kebutuhan 

pemakaian melalui tools yang 

digunakan 

9     
Melakukan deaktivasi 

peralatan yang ada 

10     

Mampu mentransfer 

pengetahuan pengoperasian 

kompeter personal dan 

periferal komputer ini kepada 

siswa masing-masing 

11   

Merakit, menginstalasi, men-

setup, memelihara dan 

melacak serta memecahkan 

masalah (troubleshooting) 

pada komputer personal. 

Memasang seluruh perangkat 

keras sistem komputer 

12     
Menginstalasi sistem operasi 

windows dan linux 

13     
Melakukan setup pada sistem 

operasi windows dan linux 

14     
Mengisntalasi perangkat lunak 

aplikasi 

15     
Mengidentifikasi gejala-gejala 

kerusakan komputer 



16     

Memperbaiki kerusakan 

(troubleshooting) komputer 

personal 

17   

Melakukan pemrograman 

komputer dengan salah satu 

bahasa pemrograman 

berorientasi objek 

Mengidentifikasi diagram alur 

dan algoritma pemrograman 

18     

Mengidentifikasi perintah 

dasar dan menu suatu bahasa 

pemrograman 

19     
Mengidentifikasi Tipe, Nama 

dan Nilai 

20     Mengidentifikasi runtunan 

21     
Membuat program dengan 

pemilihan 

22     
Membuat program dengan 

perulangan 

23     
Membuat program dengan 

prosedur/fungsi 

24     
Membuat program dengan 

larik 

25     

Menyiapkan dan melakukan 

survey untuk menentukan 

kebutuhan data 

26     
Mengoperasikan software 

bahasa pemograman level 1 

27     Konversi data level 1 

28     Menguji program level  

29   

Mengolah kata (word 

processing) dengan komputer 

personal 

Mengidentifikasi anatomi dan 

fungsi perangkat lunak 

pengolah kata 

30     

Membuat dokumen baru 

dengan menggunakan program 

pengolah kata 



31     
Mampu mengedit, mengelola 

dan mencetak dokumen 

32     

Menggunakan menu dan ikon 

yang terdapat dalam perangkat 

lunak pengolah kata 

33     

Membuat dokumen dengan 

melibatkan tabel, gambar, dan 

diagram 

34     
Membuat Object Linking and 

Embedding 

35     

Membuat karya-karya 

menggunakan program 

pengolah kata 

36     

Membuat dokumen dengan 

melibatkan tabel, gambar, dan 

diagram. 

37   

Mengolah lembar kerja 

(spreadsheet) dan grafik 

dengan komputer personal 

Membuat karya-karya 

menggunakan program 

pengolah kata 

38     

Membuat lembar kerja dengan 

menggunakan program lembar 

kerja 

39     

Membuat lembar kerja dengan 

menggunakan program lembar 

kerja 

40     

Membuat lembar kerja dengan 

melibatkan formula, grafik, 

dan gambar 

41     

Menggabungkan karya lembar 

kerja dengan dokumen 

program pengolah kata 

42     

Mampu menggunakan menu 

dan ikon yang terdapat dalam 

perangkat lunak pengolah 

angka 



43     

Mampu menganalisis 

pengambilan keputusan dengan 

perangkat lunak lembar kerja 

44     

Mengidentifikasi perangkat 

lunak lembar kerja beserta 

fungsi ikon dan menunya 

45     
Mampu mengedit, mengelola 

dan mencetak lembar kerja 

46   

Mengelola pangkalan data 

(data base) dengan komputer 

personal atau komputer server 

Mengidentifikasi prinsip dasar 

database 

47     
Mengidentifikasi pemeliharaan 

database. 

48     

Mengidentifikasi tabel yang 

meliputi perancangan, 

Properties, View dan Wizard 

49     

Mengidentifikasi Form yang 

meliputi perancangan, 

Properties dan Wizard 

50     

Mengidentifikasi queri yang 

meliputi perancangan, 

operator, parameter dan fungsi 

yang terdapat dalam queri 

51     

Mengidentifikasi Report yang 

meliputi perancangan dan 

modifikasi 

52     

Membuat karya menggunakan 

program untuk membuat 

database 

53   

Mengelola pangkalan data 

(data base) dengan komputer 

personal atau komputer server 

Mengidentifikasi anatomi dan 

fungsi perangkat lunak 

presentasi 

54     

Menggunakan menu dan ikon 

yang terdapat dalam perangkat 

lunak pembuat presentasi 

55     Membuat bahan presentasi 



56     

Mampu mengedit, mengelola 

dan mencetak dokumen 

presentasi 

57     
Membuat animasi dalam 

presentasi 

58     
Mampu memperindah 

presentasi 

59     
Membuat karya menggunakan 

program presentasi 

60   

Membuat media grafis dengan 

menggunakan perangkat lunak 

publikasi 

Mengidentifikasi anatomi 

program membuat grafis 

61     

Menggunakan menu dan ikon 

yang terdapat dalam perangkat 

lunak pembuat grafis 

62     

Membuat grafis dengan 

berbagai variasi warna, bentuk, 

dan ukuran 

63     

Melakukan entry data (grafis) 

dengan menggunakan image 

scanner 

64     

Mengoperasikan software 

pengolah gambar vektor 

(digital illustration) dan 

gambar raster (digital imaging) 

65     Mengoperasikan periferal web 

66     

Melakukan entry data (web) 

dengan menggunakan image 

scanner 

67     

Melakukan entry data (web) 

dengan menggunakan image 

scanner 

68     
Mengoperasikan periferal 

multimedia presentasi 



69     

Melakukan entry data 

(multimedia) dengan 

menggunakan image scanner 

70     
Mengoperasikan software 

multimedia dan presentasi 

71     
Mengoperasikan periferal 

animasi 3D 

72     
Mengoperasikan animasi 3 

dimensi 

73     
Mengoperasikan software web 

design, 2D animation dan FTP. 

74   

Membuat dan memelihara 

jaringan komputer (kabel dan 

nirkabel) 

Mengoperasikan animasi 3 

dimensi 

75     Memahami multi user acces 

76     
Mengoperasikan PC dalam 

satu jaringan 

77     
Mem-back-up dan Me-Restore 

software 

78     
Memahami media transmisi 

(kabel dan nirkabel) 

79     

Menginstalasi perangkat 

jaringan local (local Area 

Network) 

80     

Mendiagnosis permasalahan 

pengoperasian PC yang 

tersambung jaringan 

81     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang koneksi 

82     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang sistem PC 

83     
Melakukan perbaikan 

peripheral 

84     Melakukan perawatan PC 



85     
Melakukan perawatan 

peripheral 

86     

Menginstalasi sistem operasi 

berbasis GUI (Graphical User 

Interface) 

87     
Menginstalasi sistem operasi 

berbasis text 

88     Menginstalasi software 

89     
Mem-Back-Up dan Me-

Restore software 

90     

Menginstalasi perangkat 

jaringan lokal (Local Area 

Network) 

91     

Mendiagnosis permasalahan 

pengoperasian PC yang 

tersambung jaringan 

92     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang koneksi jaringan 

93     

Menginstalasi sistem operasi 

jaringan berbasis GUI 

(Graphical User Interface) 

94     
Menginstalasi sistem operasi 

jaringan berbasis text 

95     

Menginstalasi perangkat 

jaringan berbasis luas (Wide 

Area Network) 

96     

Mendiagnosis permasalahan 

perangkat yang tersambung 

jaringan berbasis luas (Wide 

Area Network) 

97     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang 

98     Memilih aplikasi untuk server 

99     
Memahami prinsip-prinsip 

komunikasi data. 



100   
Membuat dan memelihara 

situs laman (web) 

Mengenal perangkat keras dan 

fungsinya untuk keperluan 

akses web browser 

101     
Mengidentifikasi macam-

macam web browser 

102     
Memahami perintah dasar web 

browser 

103     

Mengoperasi-kan perangkat 

keras dan perangkat lunak 

pendukung pembelajaran 

104     Membuat web dasar 

105     
Mengoperasionalkan blogger 

dan wordpress 

106     

Memahami penamaan dan 

aturan penulisan alamat di 

web. 

107   

Menggunakan sarana 

telekomunikasi (telephone, 

mobilephone, faximile) 

Mengidentifikasi jenis-jenis 

sarana telekomunikasi 

berdasarkan fungsinya 

108     

Menjelaskan manfaat 

penggunaan berbagai sarana 

telekomunikasi 

109     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

perangkat telekomunikasi 

berdasarkan media penghantar 

110     
Memahami cara pemanfaatan 

perangkat telekomunikasi 

111   

Membuat dan menggunakan 

media komunikasi, termasuk 

pemrosesan gambar, audio dan 

video 

Mengoperasikan perangkat 

lunak multimedia 

112     
Mengoperasikan periferal 

perekam suara 

113     
Mengoperasikan periferal 

perekam gambar 



114     
Mengoperasikan perangkat 

lunak penyunting audio 

115     
Mengoperasikan perangkat 

lunak penyunting video 

116     
Mengoperasikan perangkat 

lunak efek visual 

117     
Menguasai image video and 

audio acquisition 

118     
Mengedit dan memanipulasi 

image, video, dan audio 

119     

Menerapkan program grafis 

dan multimedia untuk 

presentasi grafis 

120   

Menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam disiplin atau materi 

pembelajaran lain dan sebagai 

media komunikasi 

Mengenal perangkat keras dan 

fungsinya untuk keperluan 

akses internet 

121     Mengidentifikasi web browser 

122     
Memahami perintah dasar web 

browser 

123     

Memahami penamaan alamat 

internet (URL), alamat surat 

(e-mail) dan aturan penulisan 

alamat di internet 

124     
Membuat surat elektronik (e-

mail) 

125     Membuat Mailing List 

126     

Menggunakan internet untuk 

memperoleh dan mencari 

informasi 

127     
Menggunakan internet untuk 

berkomunikasi langsung 



128   

Mendesain dan mengelola 

lingkungan 

pembelajaran/sumber daya 

dengan memperhatikan 

standar kesehatan dan 

keselamatan 

Mengidentifikasi 

perkembangan perangkat keras 

dan lunak 

129     
Memahami ketentuan 

penggunaan TIK 

130     

Menerapkan prinsip-prinsip 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) dalam 

menggunakan perangkat keras 

dan perangkat lunak TIK 

131     

Mengidentifikasi syarat-syarat 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) dalam 

menggunakan perangkat TIK. 

132   

Mengoperasi-kan perangkat 

keras dan perangkat lunak 

pendukung pembelajaran 

Mengidentifikasi 

perkembangan perangkat keras 

dan lunak 

133     

Mengidentifikasi alat input, 

alat pemroses dan alat output 

dari komputer 

134     

Mampu memasang/mengganti 

komponen Personal Computer 

(PC): hardisk, memori, 

soundcard, dll 

135     
Mengidentifikasi sistem 

operasi dari komputer 

136     

Melakukan operasi dasar 

komputer dengan 

menggunakan salah satu sistem 

operasi 

137     Melakukan manajemen file 

138     Melakukan setting periferal 

139     
Mengidentifikasi aplikasi 

perangkat lunak 



140   

Memahami EULA (End User 

Licence Agreement) dan 

keterbatasan serta keluasan 

penggunaan perangkat lunak 

secara legal 

Mengidentifikasi aturan-aturan 

yang berkaitan dengan etika 

dan moral terhadap perangkat 

lunak TIK 

141     

Menerapkan aturan yang 

berkaitan dengan etika dan 

moral terhadap perangkat keras 

dan perangkat lunak TIK 

Kode : 1.331GJ0000 

Mata Ujian : Kewirausahaan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     
Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 



tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 



pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 



20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 



28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasan materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami konsep 

kewirausahaan dalam 

menjalankan sebuah 

wirausaha  

Menguraikan pengertian 

kewirausahaan 

2     
Menentukan karakteristik 

wirausaha 

3     
Mengkatagorikan ciri sikap 

dan perilaku wirausaha 

4   

Menyajikan konsep 

kewirausahaan 

berdasarkan pengalaman 

keberhasilan tokoh-tokoh 

wirausaha  

Mengidentifikasi kegagalan 

seseorang berdasarkan 

karakteristik wirausaha 

5     

Mengidentifikasi 

keberhasilan seseorang 

berdasarkan karakteristik 

wirausaha 



6     
Menganalisis factor 

kegagalan wirausaha 

7     
Menganalisis factor 

keberhasilan wirausaha 

8     

Menguraikan pengertian 

sikap dan perilaku kerja 

prestatif 

9     

Mengkatagorikan ciri-ciri 

sikap dan perilaku kerja 

prestatif 

10     
Menjelaskan pola kerja 

prestatif 

11   

Menganalisis sikap dan 

perilaku wirausaha dalam 

menjalankan sebuah usaha 

Menumbuhkan semangat 

wirausaha 

12     
Menumbuhkan komitmen 

wirausaha 

13     
Menumbuhkan jiwa 

kepemimpinan 

14   

Menyajikan hasil analisa 

sikap dan perilaku 

wirausaha 

Membuat analisa sikap dan 

perilaku wirausaha dengan 

SWOT 

15     
Merencanakan strategi usaha 

berdasarkan analisa SWOT 

16   
Menganalisis peluang 

usaha  

Merumuskan visi dan misi 

usaha 

17     Merumuskan ide usaha 

18     
Menganalisis sumber 

peluang usaha 

19   
Menciptakan peluang 

usaha  

Menyusun visi dan misi 

usaha 

20     
Menentukan ide dan peluang 

usaha 



21     
Mengembangkan peluang 

usaha 

22   

Menganalisis aspek-aspek 

perencanaan usaha 

berdasarkan pengamatan 

peluang usaha 

Mengidentifikasikan aspek 

organisasi dalam usaha  

23     
Mengidentifikasikan aspek 

permodalan 

24     
Mengidentifikasikan aspek 

produksi dalam usaha 

25     
Mengidentifikasikan aspek 

administrasi dalam usaha 

26     
Mengidentifikasikan aspek 

pemasaran dalam usaha 

27     
Mengidentifikasikan resiko 

usaha 

28   
Menyusun aspek 

perencanaan usaha  

Menentukan aspek 

organisasi dalam usaha 

29     
Menentukan aspek produksi 

dalam usaha 

30     
Menentukan aspek 

administrasi dalam usaha 

31     
Menentukan aspek 

pemasaran dalam usaha 

32     
Menentukan cara mengatasi 

resiko 

33     
Mempersiapkan pendirian 

usaha 

34   Membuat proposal usaha 
Menguraikan pentingnya 

proposal usaha 

35     
Menerapkan sistimatika 

penyusunan proposal usaha 

36     Menyusun proposal usaha 



37   Menganalisis hasil usaha  Mengevaluasi hasil usaha 

38     Menindak lanjuti hasil usaha 

39   
Menyajikan hasil evaluasi 

usaha  

Menyusun laporan hasil 

usaha 

40     Menilai rasio keuangan 

41     
Menyusun strategi 

pengembangan usaha 

Kode : 1.331GM0000 

Mata Ujian : Kewirausahaan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 



merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 



pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 



20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 



28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasan materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Memahami konsep 

kewirausahaan dalam 

menjalankan sebuah 

wirausaha  

Menguraikan pengertian 

kewirausahaan 

2     
Menentukan karakteristik 

wirausaha 

3     
Mengkatagorikan ciri sikap 

dan perilaku wirausaha 

4   

Menyajikan konsep 

kewirausahaan 

berdasarkan pengalaman 

keberhasilan tokoh-tokoh 

wirausaha  

Mengidentifikasi kegagalan 

seseorang berdasarkan 

karakteristik wirausaha 

5     

Mengidentifikasi 

keberhasilan seseorang 

berdasarkan karakteristik 

wirausaha 



6     
Menganalisis factor 

kegagalan wirausaha 

7     
Menganalisis factor 

keberhasilan wirausaha 

8     

Menguraikan pengertian 

sikap dan perilaku kerja 

prestatif 

9     

Mengkatagorikan ciri-ciri 

sikap dan perilaku kerja 

prestatif 

10     
Menjelaskan pola kerja 

prestatif 

11   

Menganalisis sikap dan 

perilaku wirausaha dalam 

menjalankan sebuah usaha 

Menumbuhkan semangat 

wirausaha 

12     
Menumbuhkan komitmen 

wirausaha 

13     
Menumbuhkan jiwa 

kepemimpinan 

14   

Menyajikan hasil analisa 

sikap dan perilaku 

wirausaha 

Membuat analisa sikap dan 

perilaku wirausaha dengan 

SWOT 

15     
Merencanakan strategi usaha 

berdasarkan analisa SWOT 

16   
Menganalisis peluang 

usaha  

Merumuskan visi dan misi 

usaha 

17     Merumuskan ide usaha 

18     
Menganalisis sumber 

peluang usaha 

19   
Menciptakan peluang 

usaha  

Menyusun visi dan misi 

usaha 

20     
Menentukan ide dan peluang 

usaha 



21     
Mengembangkan peluang 

usaha 

22   

Menganalisis aspek-aspek 

perencanaan usaha 

berdasarkan pengamatan 

peluang usaha 

Mengidentifikasikan aspek 

organisasi dalam usaha  

23     
Mengidentifikasikan aspek 

permodalan 

24     
Mengidentifikasikan aspek 

produksi dalam usaha 

25     
Mengidentifikasikan aspek 

administrasi dalam usaha 

26     
Mengidentifikasikan aspek 

pemasaran dalam usaha 

27     
Mengidentifikasikan resiko 

usaha 

28   
Menyusun aspek 

perencanaan usaha  

Menentukan aspek 

organisasi dalam usaha 

29     
Menentukan aspek produksi 

dalam usaha 

30     
Menentukan aspek 

administrasi dalam usaha 

31     
Menentukan aspek 

pemasaran dalam usaha 

32     
Menentukan cara mengatasi 

resiko 

33     
Mempersiapkan pendirian 

usaha 

34   Membuat proposal usaha 
Menguraikan pentingnya 

proposal usaha 

35     
Menerapkan sistimatika 

penyusunan proposal usaha 

36     Menyusun proposal usaha 



37   Menganalisis hasil usaha  Mengevaluasi hasil usaha 

38     Menindak lanjuti hasil usaha 

39   
Menyajikan hasil evaluasi 

usaha  

Menyusun laporan hasil 

usaha 

40     Menilai rasio keuangan 

41     
Menyusun strategi 

pengembangan usaha 

Kode : 1.187GJ0000 

Mata Ujian : Kimia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual  

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial- budaya  

Membedakan berbagai 

aspek perkembangan 

peserta didik berdasarkan 

ciri-cirnya 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

menentukan kesulitan 

belajar  

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi 

keterampilan proses dasar 

dan keterampilan proses 

terpadu  

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

Mengidentifikasi 

pengalaman belajar 

Fisika/kimia/biologi 

sesuai dengan pendekatan 

saintifik 

5   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menentukan materi ajar 

kimia yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

kimia  



6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menyebutkan prinsip-

prinsip penyusunan RPP 

sesuai Permendikbud 

nomor 103 Tahun 2014  

7   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan dilapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

(0) 

Menentukan cara yang 

tepat untuk malaksanakan 

kegiatan belajar di 

laboratorium sesuai topik 

kimia (0) 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Menentukan media 

pembelajaran yang tepat 

dalam proses 

pembelajaran  

9 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menentukan media TIK 

yang sesuai topik kimia 

dalam pembelajaran (0) 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

keterampilan untuk 

mencapai prestasi secara 

optimal 

11 

Menyeleng garakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu.  

Menjelaskan aspek-aspek 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran biologi, fisika, 

kimia 

12   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menyusun butir soal 

ranah pengetahuan mata 

pelajaran biologi, fisika, 

kimia 



13   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Mengevaluasi data hasil 

analisis penilaian proses 

belajar aspek sikap 

14   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun secara 

siklikal dari (a) penyiapan 

kondisi psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam per 

Mengidentifikasi kegiatan 

yang menunjukkan reaksi 

guru yang mendidik 

terhadap respon peserta 

didik  

15 

Memanfaat kan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar  

Menentukan tindak lanjut 

pembelajaran berdasarkan 

kajian hasil penilaian 

pengetahuan  

16   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Menyusun laporan hasil 

penilaian dan evaluasi 

hasil belajar biologi, 

fisika, kimia 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  

Menentukan beberapa 

manfaat penelitian 

tindakan kelas  

18   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Membuat rancangan 

tindakan yang akan 

dilaksanakan pada 

penelitian tindakan kelas 

(0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran kimia 

Memahami konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-

teori kimia meliputi struktur, 

dinamika, energetika dan 

kinetika serta penerapannya 

secara fleksibel 

Menentukan konfigurasi 

elektron atom atau ion suatu 

unsur pada ion kompleks 



2     

Menentukan grafik yang 

menunjukkan kecenderungan 

sifat periodik unsur 

3     

Mengidentifikasi ikatan ion, 

kovalen, kovalen koordinasi 

pada suatu senyawa (0) 

4     
Meramalkan bentuk molekul 

berdasarkan teori VSPER (0) 

5     

Menentukan gaya antar 

molekul dari data sifat fisik 

molekulnya 

6     
Menentukan kadar unsur dalam 

suatu senyawa 

7     

Menentukan massa zat atau 

volum gas menggunakan 

konsep massa molar dan 

volume molar gas 

8     

Menentukan rumus senyawa 

anhidrat yang dihasilkan suatu 

proses pemanasan 

9     

Menghubungkan konsep mol, 

hukum dasar kimia dan 

persamaan reaksi untuk 

menyelesaikan perhitungan 

kimia 

10     
Menyetarakan persamaan 

reaksi redoks 

11     

Menentukan proses pada sel 

volta berdasarkan data 

potensial reduksi standar 

12     

Menghitung waktu atau massa 

zat pada suatu raksi elektrolisis 

menggunakan hukum Faraday 

13     
Menentukan perubahan entalpi 

berdasarkan Kalorimeter 



14     

Menghitung kalor 

pembentukan berdasarkan 

Hukum Hess 

15     
Menghitung perubahan entalpi 

berdasarkan data energi ikatan 

16     

Menentukan keadaan 

kesetimbangan zat padat dan 

larutan dalam suatu sistem 

17     

Mendeskripsikan faktor yang 

mempengaruhi reaksi 

berdasarkan data percobaan 

dalam grafik 

18     

Menentukan persamaan laju 

reaksi berdasarkan data 

percobaan 

19     

Menentukan orde reaksi 

berdasarkan data percobaan 

laju reaksi  

20     

Menentukan Kc dalam re aksi 

kesetimbangan berdasarkan 

data konsentasi pereaksi dan 

hasil reaksi  

21     

Menentukan hsl percobaan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergeseran arah 

kesetimbangan ( meliputi 

faktor suhu, tekanan, 

konsentrasi dan volume) 

22     

Menentukan garam yang 

terhidrolisis dari campuran 

larutan asam dan basa  

23     

Menentukan jenis larutan 

sesuai dengan data harga pH 

beberapa larutan 

24     

Memperkirakan pH larutan 

berdasarkan trayek pH 

indikator (0) 



25     

Menghitung kadar zat dalam 

suatu produk berdasarkan data 

penelitian melalui titrasi asam 

basa 

26     
Menentukan pH larutan 

penyangga  

27     

Menghitung penurunan 

tekanan uap, kenaikan titik 

didih, penurunan titik beku dan 

tekanan osmosis berdasarkan 

data percobaan 

28     

Menentukan rumus kimia dan 

konsentrasi larutan berdasarkan 

data sifat koligatif larutan 

larutan lain 

29     

Menentukan jenis-jenis koloid 

berdasarkan fasa pendispersi 

dan terdisersinya 

30     

Menentukan Sifat fisis dan 

sifat kimia unsur-unsur 

golongan gas mulia dan 

halogen 

31     

Menentukan Sifat fisis dan 

sifat kimia unsur-unsur 

golongan alkali dan alkali 

tanah 

32     

Menentukan Sifat fisika dan 

kimia unsur transisi periode 

keempat 

33     

Menentukan Sifat fisika dan 

Kimia Unsur-unsur periode ke 

3  

34     
Menjelaskan kegunaan 

senyawa halo alkana 

35     
Menganalisis sifat senyawa 

alkohol dan eter  



36     
Menganalisis sifat senyawa 

asam karboksilat dan ester 

37     
Menentukan senyawa turunan 

benzen 

38     
Menjelaskan struktur, tatanama 

dan penggolongan polimer 

39   

Menguasai prinsip-prinsip 

dan teori-teori pengelolaan 

dan keselamatan kerja/belajar 

di laboratorium kimia 

sekolah 

Menentukan simbol pada botol 

yang berisi suatu zat 

40   

Merancang eksperimen kimia 

untuk keperluan 

pembelajaran atau penelitian.  

Menentukan variabel-variabel 

pada keterampilan proses 

sebagai dasar pengembangan 

eksperimen 

41   

Memahami sejarah 

perkembangan IPA pada 

umumnya khususnya kimia 

dan pikiran-pikiran yang 

mendasari perkembangan 

tersebut 

Mendeskripsikan 

perkembangan model atom 

Kode : 1.187GM1000 

Mata Ujian : Kimia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 



dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     
Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 



diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   
Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 



dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     
Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 



berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 



35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     
Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 



kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 



49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 



peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 



pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 



sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 



berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 



85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 



93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami konsep-konsep, hukum-

hukum, dan teori-teori kimia yang 

meliputi struktur, dinamika, 

energetika dan kinetika serta 

penerapannya secara fleksibe 

Menerapkan hukum dasar 

kimia dalam perhitungan 

kimia 

2     

Menerapkan hukum 

perbandingan volum 

dalam perhitungan kimia 

3     

Menerapkan konsep 

teknik metalurgi serbuk 

dalam menentukan proses 

pembuatan serbuk logam 

4     

Menentukan rumus 

empiris suatu senyawa 

berdasarkan data 

5     

Menerapkan konsep 

teknik ekstraksi logam 

dalam menentukan proses 



ekstraksi logam dari 

bijihnya 

6     

Menentukan jenis ikatan 

senyawa berdasarkan data 

yang diberikan  

7     

Menentukan persamaan 

laju reaksi/orde reaksi 

berdasarkan data laju 

reaksi 

8     

Menentukan entalpi suatu 

reaksi berdasarkan energi 

ikatan 

9     

Menentukan entalpi suatu 

reaksi berdasarkan hukum 

Hess 

10     

Menentukan kespontanan 

reaksi berdasarkan 

perhitungan potensial 

selnya 

11     

Menentukan Esel suatu sel 

elektrokimia berdasarkan 

pada potensial elektroda 

standar 

12     

Menghitung massa suatu 

zat yang mengendap di 

elektroda berdasarkan 

hasil elektrolisis 

13     

Menentukan harga Kp 

dalam kesetimbangan 

heterogen berdasarkan 

data reaksi yang diberikan 

14     

Menerapkan struktur, 

kinetika, dan 

termodinamika kimia 

dalam material anorganik 

(kimia unsur) 

15     
Menerapkan struktur, 

kinetika, dan 



termodinamika kimia 

dalam material 

makromolekul 

16     

Menentukan struktur 

makro molekul yang 

terbentuk berdasarkan 

monomer penyusunnya 

17     

Mengidentifikasi polimer, 

monomer, proses 

polimerisasi dan 

kegunaannya  

18     

Menjelaskan jenis karet, 

kegunaan filler, 

vulkanisasi, dan proses 

vulkanisasi pada karet 

19   

Memahami proses berpikir kimia 

dalam mempelajari proses dan gejala 

alam 

Menganalisis proses 

biogeokimia di alam (daur 

materi) 

20     

Menganalisis terjadinya 

pencemaran udara dari 

sudut pandang ilmu kimia 

21     

Menganalisis terjadinya 

pencemaran air dari sudut 

pandang ilmu kimia 

22   

Menggunakan bahasa simbolik dalam 

mendeskripsikan proses dan gejala 

alam/kimia 

Menggunakan 

representasi simbolik 

dalam mendeskripsikan 

teori asam basa 

23   

Memahami struktur (termasuk 

hubungan fungsional antar konsep) 

ilmu Kimia dan ilmu-ilmu lain yang 

terkait 

Menjelaskan struktur ilmu 

kimia dalam kaitannya 

dengan ilmu alam yang 

lain. 

24   

Bernalar secara kualitatif maupun 

kuantitatif tentang proses dan hukum 

kimia. 

Menentukan fasa 

terdispersi dan medium 

pendispersi dari suatu 

contoh koloid 



25     

Menjelaskan penerapan 

sifat koloid dalam 

kehidupan sehari-hari  

26   

Menerapkan konsep, hukum, dan 

teori fisika dan matematika untuk 

menjelaskan/mendeskripsikan 

fenomena kimia. 

Menerapkan 

konsep/hukum/teori fisika 

dan matematika (kimia 

fisika) dalam menjelaskan 

fenomena elektrokimia 

27   

Menjelaskan penerapan hukum-

hukum kimia dalam teknologi yang 

terkait dengan kimia terutama yang 

dapat ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Menjelaskan aplikasi 

kimia dalam teknologi 

tepat guna bidang 

teknologi dan rekayasa 

28     

Menjelaskan aplikasi 

kimia dalam teknologi 

tepat guna bidang 

teknologi dan rekayasa 

terkait bahan pelapis 

organik (cat) 

29     

Menjelaskan aplikasi 

kimia dalam teknologi 

tepat guna bidang 

teknologi dan rekayasa 

terkait peristiwa korosi 

30     

Menjelaskan aplikasi 

kimia dalam teknologi 

tepat guna bidang 

teknologi dan rekayasa 

terkait propelan 

31   

Menguasai prinsip-prinsip dan teori-

teori pengelolaan dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium kimia 

sekolah. 

Menjelaskan cara-cara 

penanganan bahan kimia 

di laboratorium sesuai 

prosedur 

32   

Menggunakan alat-alat ukur, alat 

peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan 

pembelajaran kimia di kelas, 

laboratorium dan lapangan 

Menjelaskan cara 

penggunaan alat ukur 

kimia dengan baik 

33   
Memahami sejarah perkembangan 

IPA pada umumnya khusunya kimia 

Menjelaskan sejarah 

perkembangan kimia dan 



dan pikiran-pikiran yang mendasari 

perkembangan tersebut. 

pikiran-pikiran yang 

mendasarinya terkait 

pengembangan paduan 

logam 

34     

Menjelaskan sejarah 

perkembangan kimia dan 

pikiran-pikiran yang 

mendasarinya terkait 

pengembangan komposit 

dan keramik 

Kode : 1.187GM3000 

Mata Ujian : Kimia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 



4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 



11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   
Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 



penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 



27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Memahami konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-teori 

kimia yang meliputi struktur, 

dinamika, energetika dan 

kinetika serta penerapannya 

secara fleksibel 

Menerapkan konsep materi 

dan perubahannya 

2     
Menerapkan konsep unsur 

dan senyawa 

3     
Mendeskripsikan ikatan ion 

dan ikatan kovalen 

4   

Memahami proses berpikir 

kimia dalam mempelajari 

proses dan gejala alam 

Menggolongkan senyawa 

hidrokarbon dan turunannya 



5     

Mengklasifikasikan jenis 

polimer berdasarkan sifat-

sifatnya 

6     

Mengklasifikasi kasus sehari-

hari berdasarkan sifat-sifat 

unsur dan senyawa 

7     

Menalar kasus-kasus yang 

terjadi sehari-hari berdasarkan 

konsep persamaan reaksi 

8   

Menggunakan bahasa simbolik 

dalam mendeskripsikan proses 

dan gejala alam/kimia 

Mendeskripsikan jenis-jenis 

reaksi kimia 

9     

Merumuskan nama senyawa 

dengan menggunakan tata 

nama senyawa sederhana 

10     

Mendeskripsikan struktur, 

cara penulisan, tata nama dan 

penggolongan biomolekul 

(air, karbohidrat, protein, 

lipida, dan asam  

11     

Mendeskripsikan kekhasan 

atom karbon yang 

membentuk senyawa 

hidrokarbon 

12   

Memahami struktur (termasuk 

hubungan fungsional antar 

konsep) ilmu kimia dan ilmu-

ilmu lain yang terkait 

Menerapkan konsep larutan 

13     Menerapkan teori asam basa 

14     
Mendeskripsikan konsep 

polimer 

15   

Bernalar secara kualitatif 

maupun kuantitatif tentang 

proses dan hukum kimia 

Menggunakan hukum-hukum 

dasar kimia untuk 

perhitungan kimia 

16     

Menggunakan nalar untuk 

membuat larutan dengan 

berbagai konsentrasi 



17     

Menggunakan prinsip analisis 

kuantitatif dalam pemisahan 

kimia 

18   

Menerapkan konsep, hukum, 

dan teori fisika dan 

matematika untuk 

menjelaskan/ mendeskripsikan 

fenomena kimia 

Menerapkan konsep entalpi 

dan perubahan entalpi  

19     
Membuktikan proses entalpi 

reaksi 

20   

Menjelaskan penerapan 

hukum-hukum kimia dalam 

teknologi yang terkait dengan 

kimia terutama yang dapat 

ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari 

Menggunakan konsep mol 

dan persamaan reaksi untuk 

memecahkan masalah sehari-

hari 

21     

Membuktikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

kecepatan reaksi 

22     
Mendeskripsikan penerapan 

kesetimbangan kimia 

23     

Membuktikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

pergeseran kesetimbangan 

kimia 

24   
Memahami lingkup dan 

kedalaman kimia sekolah 

Mendeskripsikan lingkup 

kimia SMK kesehatan 

25     

Mendeskripsikan keluasan 

dan kedalaman materi kimia 

smk kesehatan 

26   

Kreatif dan inovatif dalam 

penerapan dan pengembangan 

bidang ilmu yang terkait 

dengan mata pelajaran kimia 

Menerapkan pengembangan 

bidang ilmu kesehatan yang 

terkait dengan mata pelajaran 

kimia 

27     

Menerapkan bidang ilmu obat 

yang terkait dengan mata 

pelajaran kimia 



28   

Menguasai prinsip-prinsip dan 

teori-teori pengelolaan dan 

keselamatan kerja/belajar di 

laboratorium sekolah 

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan teori-teori pengelolaan 

laboratorium kimia sekolah 

29     

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan teori-teori keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium 

kimia sekolah 

30   

Menggunakan alat-alat ukur, 

alat peraga, alat hitung dan 

piranti lunak komputer untuk 

meningkatkan pembelajaran 

kimia di kelas, laboratorium 

dan lapangan 

Mengukur pH larutan dengan 

alat ukur yang tepat 

31     

Menggunakan sel 

elektrokimia untuk 

memecahkan masalah sehari-

hari 

32   

Merancang eksperimen kimia 

untuk keperluan pembelajaran 

atau penelitian 

Merancang eksperimen untuk 

membuat berbagai sistem 

koloid dengan bahan-bahan 

yang ada di lingkungan 

sekitar 

33     

Merancang eksperimen untuk 

menganalisis sifat-sifat sistem 

koloid  

34     

Merancang eksperimen untuk 

menentukan sifat-sifat 

biomolekul (air, karbohidrat, 

protein, lipida dan asam 

nukleat) 

35   
Melaksanakan eksperimen 

kimia dengan cara yang benar 

Merancang eksperimen untuk 

membuktikan sifat koligatif 

larutan 

36     

Merancang eksperimen untuk 

menentukan kadar suatu zat 

melalui analisis kuantitatif 

37   
Memahami sejarah 

perkembangan IPA pada 

Mengemukakan sejarah 

perkembangan ilmu kimia 



umumnya khususnya kimia 

dan pikiran-pikiran yang 

mendasari perkembangan 

tersebut 

38     

Mengemukakan sejarah 

perkembangan teori atom dan 

konfigurasi elektron 

Kode : 1.187GM4000 

Mata Ujian : Kimia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual 

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 



pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

6     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prins 

7 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi peserta 

didik (gaya belajar), karakter 

guru, ketersediaan sarana dan 

waktu 

8   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

9     

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. 

10 
Menyelenggarakan 

kegiatan 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 



pengembangan yang 

mendidik 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

11     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

12     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

13     Menyusun RPP 

14   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

15     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

16   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

17 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 



pengembangan yang 

mendidik. 

18 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

20 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

21   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

22     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

23   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

24 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  



25     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

26   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan  

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang 

belum tuntas belajar. 

27     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

30     Menyusun proposal PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang 

mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami konsep-

konsep, hukum-hukum, 

dan teori-teori kimia 

yang meliputi struktur, 

dinamika, energetika 

dan kinetika serta 

penerapannya secara 

fleksibel. 

Membedakan konsep/hukum/teori yang 

terkait dengan komposisi materi dan 

satuan kimia  

2     

Menentukan rumus emperis suatu 

senyawa berdasarkan komposisi unsur 

dari senyawa yang terbentuk  



3   

Memahami proses 

berpikir kimia dalam 

mempelajari proses 

dan gejala alam. 

Memahami level makroskopis (pH/ 

pembentukan gas) dalam proses dan gejala 

alam  

4     

Memahami level 

submikroskopis(atom/molekul/ion) dalam 

proses dan gejala alam 

5   

Menggunakan bahasa 

simbolik dalam 

mendeskripsikan 

proses dan gejala 

alam/kimia. 

Menuliskan persamaan reaksi berdasarkan 

nama senyawa yang diberikan 

6     

Menyeta-rakan persamaan reaksi 

berdasar-kan nama senyawa yang 

diberikan 

7   

Memahami struktur 

(termasuk hubungan 

fungsional antar 

konsep) ilmu Kimia 

dan ilmu-ilmu lain 

yang terkait 

Memahami struktur ilmu kimia dalam 

kaitannya dengan ilmu alam yang lain 

8     

Menentukan rumus kimia suatu senyawa 

berdasarkan komposisi unsur senyawa dan 

titik didih/ leleh suatu zat dlm larutan 

9   

Bernalar secara 

kualitatif maupun 

kuantitatif tentang 

proses dan hukum 

kimia 

Membuktikan analisis kualitatif tentang 

proses dan hukum kimia 

10     
Membuktikan analisis kuantitatif tentang 

proses dan hukum kimia 

11   

Menerapkan konsep, 

hukum, dan teori fisika 

dan matematika untuk 

menjelaskan/ 

mendeskripsikan 

fenomena kimia 

Menghitung titik didih/ leleh larutan 

berdasarkan sifat koligatif larutan 

12   
Menjelaskan penerapan 

hukum-hukum kimia 

Menjelaskan aplikasi kimia dalam 

teknologi tepat guna seperti pupuk dalam 



dalam teknologi yang 

terkait dengan kimia 

terutama yang dapat 

ditemukan dalam 

kehidupan sehari- hari. 

pertanian, minyak bumi dalam 

pertambangan, pakan dalam peternakan 

dan perikanan, material baru dalam 

transporta 

13   

Memahami lingkup 

dan kedalaman kimia 

sekolah. 

Menganalisis konsep materi dan 

perubahannya 

14     
Menganalisis lambang unsur, rumus kimia 

dan persamaan reaksi 

15     
Menganalisis struktur atom dan sifat-sifat 

unsur dalam sistem periodik 

16     

Menerapkan konsep mol dan hukum-

hukum dasar kimia dalam perhitungan 

kimia (stoikimometri) 

17     

Menerapkan konsep ikatan kimia pada 

penamaan senyawa kimia dan 

hubungannya dengan sifat fisis senyawa 

18     Menganalisis konsep reaksi kimia 

19     Menganalisis konsep elektrokimia 

20     
Menerapkan konsep larutan dan cara 

membuat larutan 

21     Menerapkan konsep kesetimbangan reaksi 

22     

Menentukan laju reaksi, orde reaksi dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi 

23     
Menentukan perubahan entalpi 

berdasarkan konsep termokimia 

24     
Menganalisis senyawa hidrokarbon dan 

kegunaannya 

25     
Menganalisis sistem koloid dan 

kegunaannya 

26     

Membandingkan teknik-teknik pemisahan 

dan pengukuran dalam analisis kualitatif 

dan kuantitatif suatu unsur atau senyawa 



27   

Kreatif dan inovatif 

dalam penerapan dan 

pengembangan bidang 

ilmu yang terkait 

dengan mata pelajaran 

kimia. 

Inovasi yang kreatif dalam penerapan 

disiplin ilmualam lain dalam pelajaran 

kimia  

28   

Menguasai prinsip-

prinsip dan teori-teori 

pengelolaan dan 

keselamatan 

kerja/belajar di 

laboratorium kimia 

sekolah 

Memahami prinsip-Â-prinsip pengelolaan 

dan keselamatan kerja /belajar di 

laboratorium kimia 

29     
Menjelaskan cara-Â-cara penanganan 

tumpahan bahan kimia berbahaya 

30     
Menjelaskan cara pembuatan larutan dari 

bahan yang pekat 

31   

Menggunakan alat-alat 

ukur, alat peraga, alat 

hitung, dan piranti 

lunak komputer untuk 

meningkatkan 

pembelajaran kimia di 

kelas, laboratorium dan 

lapangan. 

Menerapkan penggunaan alat ukur kimia 

dengan baik  

32   

Merancang 

eksperiment kimia 

untuk keperluan 

pembelajaran atau 

penelitian 

Merancang percobaan kimia untuk 

keperluan pembelajaran atau penelitian 

kimia 

33   

Melaksanakan 

eksperiment kimia 

dengan cara yang benar 

Melaksana-Â-kan percobaan kimia 

dengan cara yang benar 

34   

Memahami sejarah 

perkembangan IPA 

pada umumnya 

khusunya kimia dan 

pikiran-pikiran yang 

mendasari 

Memahami sejarah perkembangan kimia 

dan pikiran-Â-pikiran yang mendasarinya  



perkembangan 

tersebut. 

Kode : 1.187GM5000 

Mata Ujian : Kimia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 



9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik 

terhadap penguasaan 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik 

terhadap pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 

13 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

 

14 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, 

teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif  

15     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 



(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, 

teori belajar dan prinsip-

prins 

16 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  
 

17   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  
 

18 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

19     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

20   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

21     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 



sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

22 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

 

23   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 
 

24 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

 

25   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

 

26 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang 

akan dipelajari peserta didik 

27     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

28     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

29     Menyusun RPP 

30   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 



31     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

32   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

33 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

 

34 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

35 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

36 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

 

37 
Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

 



santun dengan peserta 

didik 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

38 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

39 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

 

40 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

41 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

 

42   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

43     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

44 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

 



45   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

 

46   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

47 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  

48     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

49   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar. 

50     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

51 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan  

 

52   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

 

53 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

54 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

 



dalam mata pelajaran yang 

diampu  

55   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

56     Menyusun proposal PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang 

mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami konsep-

konsep, hukum-

hukum, dan teori-teori 

kimia yang meliputi 

struktur, dinamika, 

energetika dan kinetika 

serta penerapannya 

secara fleksibel. 

Membedakan konsep/hukum/teori yang 

terkait dengan komposisi materi dan 

satuan kimia  

2     

Menentukan rumus emperis suatu 

senyawa berdasarkan komposisi unsur dari 

senyawa yang terbentuk  

3   

Memahami proses 

berpikir kimia dalam 

mempelajari proses 

dan gejala alam. 

Memahami level makrokospik (pH/ 

pembentukan gas) dalam proses dan gejala 

alam  

4     

Memahami level 

submikrokospik(atom/molekul/ion) dalam 

proses dan gejala alam 

5   

Menggunakan bahasa 

simbolik dalam 

mendeskripsikan 

proses dan gejala 

alam/kimia. 

Menuliskan persamaan reaksi berdasarkan 

nama senyawa yang diberikan 

6     
Menyeta-rakan persamaan reaksi berdasar-

kan nama senyawa yang diberikan 

7   
Memahami struktur 

(termasuk hubungan 

Memahami struktur ilmu kimia dalam 

kaitannya dengan ilmu alam yang lain 



fungsional antar 

konsep) ilmu Kimia 

dan ilmu-ilmu lain 

yang terkait 

8     

Menentukan rumus kimia suatu senyawa 

berdasarkan komposisi unsur senyawa dan 

titik didih/ leleh suatu zat dlm larutan 

9   

Bernalar secara 

kualitatif maupun 

kuantitatif tentang 

proses dan hukum 

kimia 

Membedakan analisis kualitatif tentang 

proses dan hukum kimia 

10     
Membedakan analisis kuantitatif tentang 

proses dan hukum kimia 

11   

Menerapkan konsep, 

hukum, dan teori fisika 

dan matematika untuk 

menjelaskan/ 

mendeskripsikan 

fenomena kimia 

Menghitung titik didih/ leleh larutan 

berdasarkan sifat koligatif larutan 

12   

Menjelaskan 

penerapan hukum-

hukum kimia dalam 

teknologi yang terkait 

dengan kimia terutama 

yang dapat ditemukan 

dalam kehidupan 

sehari- hari. 

Menjelaskan aplikasi kimia dalam 

teknologi tepat guna seperti pupuk dalam 

pertanian, minyak bumi dalam 

pertambangan, pakan dalam peternakan 

dan perikanan, material baru dalam 

transport 

13   

Memahami lingkup 

dan kedalaman kimia 

sekolah. 

Menganalisis konsep materi dan 

perubahannya 

14     
Menganalisis lambang unsur, rumus kimia 

dan persamaan reaksi 

15     
Menganalisis struktur atom dan sifat-sifat 

unsur dalam sistem periodik 

16     

Menerapkan konsep mol dan hukum-

hukum dasar kimia dalam perhitungan 

kimia (stoikimometri) 



17     

Menerapkan konsep ikatan kimia pada 

penamaan senyawa kimia dan 

hubungannya dengan sifat fisis senyawa 

18     Menganalisis konsep reaksi kimia 

19     Menganalisis konsep elektrokimia 

20     
Menerapkan konsep larutan dan cara 

membuat larutan 

21     Menerapkan konsep kesetimbangan reaksi 

22     

Menentukan laju reaksi, orde reaksi dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi 

23     
Menentukan perubahan entalpi 

berdasarkan konsep termokimia 

24     
Menganalisis senyawa hidrokarbon dan 

kegunaannya 

25     
Menganalisis sistem koloid dan 

kegunaannya 

26     

Membandingkan teknik-teknik pemisahan 

dan pengukuran dalam analisis kualitatif 

dan kuantitatif suatu unsur atau senyawa 

27   

Kreatif dan inovatif 

dalam penerapan dan 

pengembangan bidang 

ilmu yang terkait 

dengan mata pelajaran 

kimia. 

Inovasi yang kreatif dalam penerapan 

disiplin ilmualam lain dalam pelajaran 

kimia  

28   

Menguasai prinsip-

prinsip dan teori-teori 

pengelolaan dan 

keselamatan 

kerja/belajar di 

laboratorium kimia 

sekolah 

Memahami prinsip-Â-prinsip pengelolaan 

dan keselamatan kerja /belajar di 

laboratorium kimia 

29     
Menjelaskan cara-Â-cara penanganan 

tumpahan bahan kimia berbahaya 



30     
Menjelaskan cara pembuatan larutan dari 

bahan yang pekat 

31   

Menggunakan alat-alat 

ukur, alat peraga, alat 

hitung, dan piranti 

lunak komputer untuk 

meningkatkan 

pembelajaran kimia di 

kelas, laboratorium dan 

lapangan. 

Menjelaskan cara penggunaan alat ukur 

kimia dengan baik  

32   

Merancang 

eksperiment kimia 

untuk keperluan 

pembelajaran atau 

penelitian 

Merancang percobaan kimia untuk 

keperluan pembelajaran atau penelitian 

kimia 

33   

Melaksanakan 

eksperiment kimia 

dengan cara yang 

benar 

Melaksana-Â-kan percobaan kimia dengan 

cara yang benar 

34   

Memahami sejarah 

perkembangan IPA 

pada umumnya 

khusunya kimia dan 

pikiran-pikiran yang 

mendasari 

perkembangan 

tersebut. 

Memahami sejarah perkembangan kimia 

dan pikiran-Â-pikiran yang mendasarinya 

Kode : 1.506GM1140 

Mata Ujian : Kimia Analisis (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik 



2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual 

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral 

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual 

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya 

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 



12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik. 

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan 

implikasinya. 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara k 

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 



18 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

25   
Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 



dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

26     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari. 

28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari. 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur. 



31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

37     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari pesertadidik 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

39     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

40     
Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 



dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

41     Menyusun RPP 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

44     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

47     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 



tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

48   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

54     
Menggunakan teknologi 

informasi dalam 



mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

55 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

56     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

57     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran. 

58   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui 

potensinya.  

59     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

60     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

61 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

62     
Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 



efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

63     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 

64   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

65     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

67     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

68 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



71     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

72   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

74   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik 

prosedur penilaian hasil 

belajar  

75     

Menguraikan teknik 

prosedur evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

77     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

78   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

79     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

80   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  



menggunakan berbagai 

instrumen 

81     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

82     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

83   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

84     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

85     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

86   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  

87     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

88 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik 

89     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

90     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

91   
Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 



merancang program remedial 

dan pengayaan 

92     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar 

93     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

94   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

95     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku 

96   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran 

97     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

98 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

99     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 



model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

100   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

101     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

102     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

103   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

104     Menyususn proposal PTK 

105     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  

106     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukungmata 

pelajaran/paket keahlian 

Kimia Analisis 

Mempertunjukkan 

Teknik K3 
Menerapkan konsep K3 

2     
Menelaah prosedur dan sarana 

K3 



3     Menentukan metode K3 

4     

Menganalisis jenis dan fungsi 

alat pemadam api ringan sesuai 

karakteristiknya 

5     
Memilih jenis bahan pemadam 

api ringan  

6     
Memilih teknik penggunaan Alat 

Pemadam Api Ringan 

7     Menerapkan prosedur K3 

8     
Menerapkan prosedur 

penggunaan alat pemadam api 

9     
Melaksanakan penanganan 

limbah 

10     
Mengevaluasi hasil penanganan 

limbah 

11   
Mengelola bahan 

kimia 

Merencanakan pengelolaan 

bahan kimia 

12     
Melaksanakan pengelolaan 

bahan kimia 

13     
Mengevaluasi pengelolaan bahan 

kimia 

14   

Mempertunjukkan 

teknik peralatan dasar 

laboratorium 

Menganalisis Jenis dan fungsi 

peralatan dasar (alat gelas d non 

gelas, pemanas dan neraca) 

laboratorium sesuai 

spesifikasinya 

15     

Menganalisis prinsip kerja 

peralatan dasar (alat gelas dan 

non gelas, pemanas dan neraca) 

laboratorium 

16     

Teknik peralatan dasar (alat 

gelas dan non gelas, pemanas 

dan neraca) laboratorium 



17   

Merumuskan 

perhitungan 

stoikiometri 

Menganalisis konsep 

stoikiometri  

18     
Membuktikan perhitungan 

stoikiometri 

19   Membuat larutan Menelaah jenis dan sifat larutan 

20     Menghitung konsentrasi larutan 

21     
Menganalisis standardisasi 

larutan 

22     
Menerapkan prosedur pembuatan 

larutan 

23     
Melaksanakan Standarisasi 

larutan 

24   

Mengembangkan 

teknik analisis 

kualitatif metode 

klasik 

Menganalisis sifat dan 

karakteristik bahan untuk uji 

pendahuluan 

25     

Menentukan uji pendahuluan (uji 

pemanasan, uji pipa tiup, uji 

mutiara, uji pemanasan pada 

nyala,uji lempeng tetes, uji 

nyala) 

26     

Menentukan reaksi-reaksi kimia 

yang terjadi pada analisis 

kualitatif metode klasik 

27     
Menerapkan dasar-dasar analisis 

kualitatif metoda H2S 

28     
Melaksanakan persiapan analisis 

kualitatif metode H2S 

29     

Menganalisis teknik uji 

pendahuluan analisis anion dan 

kation 

30     
Mengevaluasi pemeriksaan anion 

dan kation 



31     

Merancang pelaksanaan analisis 

kualitatif metode H2S dalam 

pemeriksaan kation dan anion 

32   

Mempertunjukkan 

analisis secara 

fisikokimia  

Menganalisis prinsip dasar 

berbagai analisis secara 

fisikokimia 

33     

Menerapkan prinsip dasar 

berbagai analisis secara 

fisikokimia 

34     
Menelaah analisis massa jenis 

dan viskositas 

35     

Menelaah metode analisis 

dengan menggunakan 

refraktometer dan polarimeter 

36     

Menelaah metode analisis 

dengan menggunakan 

konduktometri dan potensiometri 

37     
Mempertunjukan analisis massa 

jenis 

38     
Mempertunjukan analisis 

viskositas 

39     

Mempertunjukan analisis dengan 

menggunakan refraktometer dan 

polarimeter 

40     

Mempertunjukan analisis dengan 

menggunakan konduktometri 

dan potensiometri 

41   

Mengembangkan 

identifikasi jenis dan 

karakteristik senyawa 

hidrokarbon 

Menelaah senyawa alkana, 

alkena dan alkuna 

42     
Menelaah senyawa aldehida dan 

keton dan derivatnya 

43     
Menelaah senyawa asam 

karboksilat dan derivatnya 



44     
Menelaah senyawa alkohol 

dansenyawa amina 

45     
Menelaah senyawa karbohidrat, 

asam amino dan protein 

46     

Mempertunjukkan identifikasi 

senyawa hidrokarbon alkana, 

alkena dan alkuna 

47     

Mempertunjukkan identifikasi 

senyawa aldehida, keton, asam 

karboksilat dan turunannya, 

alkohol, amina, karbohidrat, 

asam amino dan protein 

48   
Merancang sintesis 

senyawa organik 

Menerapkan prinsip reaksi kimia 

dalam sintesis senyawa organik 

49     
Memilih metode sintesis 

senyawa organik 

50     Membuat senyawa organik 

51   
Mempertunjukkan 

analisis mikrobiologi 
Menganalisis jenis-jenis mikroba 

52     
Memilih media untuk 

pertumbuhan dan isolasi mikroba 

53     
Menunjukkan teknik sterilisasi 

ruangan, peralatan dan media 

54     
Menunjukkan teknik isolasi dan 

inokulasi mikroba 

55     
Menganalisis prinsip dan tujuan 

penentuan jumlah mikroba 

56     

Menguji kualitas air/makanan 

/minuman/bahan bakar/hasil 

pengolahan limbah dengan 

metoda Total Plate Count 

57     

Menguji E. Coli dengan metode 

APM(Angka Paling Mungkin) 

dalam sampel 



58     
Menguji salmonela dalam 

sampel 

59   

Mempertunjukkan 

teknik titrasi dalam 

analisis sampel  

Menerapkan konsep dan prinsip 

titrasi berdasarkan reaksi 

penetralan,redoks, pembentukan 

endapan, dan pembentukan 

senyawa kompleks  

60     

Menganalisis jenis peralatan dan 

bahan untuk analisis sesuai 

metode titrasi 

61     

Menganalisis larutan standar 

(baku primer/sekunder) dan 

indikator sesuai metode titrasi 

62     
Menunjukkan standarisasi 

larutanstandar sesuai prosedur  

63     
Menunjukkan titrasi sesuai 

prosedur  

64     

Menentukan kadar (konsentrasi) 

suatu zat dalam sampel sesuai 

satuan konsentrasi 

65     
Mengevaluasi hasil analisis 

titrasi penetralan 

66   
Mempertunjukkan 

analisis gravimetri 

Menganalisis fakta, prinsip dan 

konsep gravimetri 

67     Menerapkan metode gravimetri 

68     

Menganalisis peralatan dan 

bahan untuk analisis gravimetri 

sesuai metode 

69     
Memilih larutan pereaksi sesuai 

prosedur yang ditetapkan 

70     

Melaksanakan analisis 

gravimetri sesuai metode yang 

ditetapkan 

71     
Mengolah data hasil analisis 

gravimetri 



72     

Menentukan kadar 

(konsentrasi)suatu zat dalam 

sampel sesuai satuan konsentrasi 

73     
Mengevaluasi data hasil analisis 

gravimetri 

74   
Mempertunjukkan 

analisis proksimat  

Menganalisis alat dan bahan 

untuk analisis proksimat (kadar 

air, kadar abu, kadar lemak, 

kadar protein, kadar karbohidrat) 

75     

Menganalisis teknik 

pengambilan sampel/contoh 

untuk analisis proksimat 

76     
Menganalisis metode analisis 

proksimat  

77     Menunjukkan analisis proksimat 

78     
Mengevaluasi hasil perhitungan 

analisis proksimat  

79   

Mempertunjukkan 

analisis 

spektrofotometri 

Menerapkan prinsip dan konsep 

analisis spektrofotometri 

80     
Menganalisis teknik pembuatan 

kurva kalibrasi 

81     

Menganalisis fungsi peralatan 

dan bahan analisis 

spektrofometri 

82     
Menganalisis prosedur analisis 

spektrofotometri  

83     
Mengontrol kinerja alat 

spektrofotometer  

84     
Mengoperasikan alat 

spektrofotometer  

85     
Menunjukkan analisis 

spektrofotometri  

86     Mengolah Data hasil analisis 



87     
Melaporkan hasil analisis 

spektrofotometri  

88   
Mempertunjukkan 

analisis kromatografi 

Menerapkan prinsip dan konsep 

analisis kromatografi 

89     

Menganalisis sifat fisik dan 

karakteristik sampel dan standar 

untuk analisis kromatografi  

90     

Memilih jenis fasa diam dan fasa 

gerak yang sesuai dengan 

karakteristik sampel dan standar 

91     
Menerapkan teknik kerja analisis 

menggunakan kromatografi 

92     
Menganalisis peralatan analisis 

menggunakan kromatografi 

93     

Melaksanakan preparasi sampel 

sesuai prosedur untuk analisis 

kromatografi  

94   
Merancang analisis 

kimia secara terpadu 

Menganalisis persyaratan mutu 

produk (memilih SNI atau 

standar negara lain) 

95     
Menganalisis teknik 

pengambilan sampel pengujian 

96     
Menentukan metode analisis 

sampel 

97     
Menerapkan prosedur analisis 

sampel 

98     
Mengolah/menghitung data hasil 

analisis sampel 

99     
Membandingkan hasil analisis 

sampel dengan standar mutu 

100     Menyajikan hasil analisis sampel 

101   

Mengelola kegiatan 

laboratorium analisis 

kimia 

Merancang tata ruang 

laboratorium 



102     
Membuat peraturan/tata tertib 

laboratorium 

103     
Merancang kebutuhan 

laboran/analis  

104     
Merancang kebutuhan sarana 

dan prasarana analisis 

105     
Membuat program kerja 

laboratorium 

106     
Merancang sistem pemantauan 

kegiatan laboratorium 

107     
Mengontrol penerapan SOP 

peralatan laboratorium 

108     

Mengontrol penerapan SOP 

kebutuhan bahan praktik di 

laboratorium 

109     
Mengontrol penerapan SOP 

prosedur analisis 

110     
Mengadministrasikan kegiatan 

laboratorium 

111     
Mengevalusi penataan peralatan 

dan bahan kimia secara berkala 

112     
Menilai kesesuaian penggunaan 

sarana dan prasarana 

113     
Menilai kesesuaian penggunaan 

tenaga kerja/laboran/analis 

114     
Menilai keterlaksanaan program 

kerja 

Kode : 1.505GM1140 

Mata Ujian : Kimia Industri (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek 

fisik, moral, 

spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami 

karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, 

spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek fisik. 

2     
Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek intelektual. 

3     

Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek sosial 

emosional. 

4     
Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek moral. 

5     
Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek spiritual. 

6     

Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek latar 

belakang sosial budaya. 

7   

Mengidentifikasi 

potensi peserta didik 

dalam mata pelajaran 

yang diampu. 

Menguraikan potensi peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan dan 

keterampilan. 

8     

Mengkategorikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

9   

Mengidentifikasi bekal-

ajar awal peserta didik 

dalam mata pelajaran 

yang diampu. 

Menguraikan bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran yang 

diampudalam ranah pengetahuan dan 

keterampilan. 

10     

Mengkategorikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata pelajaran 

yang diampudalam ranah 

pengetahuan dan keterampilan. 

11   
Mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta 

Mengidentifikasi kesulitan belajar 

peserta didik terhadap penguasaan 



didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

pengetahuan dan keterampilan pada 

mata pelajaran yang diampu. 

12     

Mengkategorikan kesulitan belajar 

peserta didik terhadap pengetahuan 

dan keterampilan pada mata pelajaran 

yang diampu. 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai 

teori belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menguraikan berbagai teori belajar 

dan prinsip belajar. 

14     

Menganalisis implikasi dari berbagai 

teori dan prinsip belajar dalam 

pembelajaran yang mendidik. 

15     

Menerapkan berbagai teori dan 

prinsip belajar sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampu dengan 

memperhatikan implikasinya. 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran 

yang diampu. 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik,strategi,model 

pembelajaran 

(inquiry/discoveryl),metode,&amp; 

teknik pembelajaran berdasarkan sifat 

karakteristik siswa,teori belajar 

&amp; prinsip2 pembelajaran yg 

mendidik secara kreatif dalam mapel 

yg diampu. 

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran ilmiah/saintifik, 

strategi,model pembelajaran 

(inquiry/discovery,problem based 

learning, project based 

learning),metode,&amp; teknik 

pembelajaran berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori belajar 

&amp; prinsip2 pembelajaran. 



18 

Mengembangkan 

kurikulum yang 

terkait dengan mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memahami prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum. 

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya. 

19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum. 

20     
Menerapkan landasan dan prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum. 

21   

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan mengacu 

kepada standar kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan kompetensi 

dasar. 

22     

Merumuskan tujuan pembelajaran 

yang diampu dengan mengacu 

standar kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan kompetensi 

dasar serta unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi audience, 

behaviour, condition, dan degree. 

23   

Menentukan 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan memperhatikan 

(sifat materi pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), karakter 

guru, ketersediaan sarana dan waktu. 

24     

Merumuskan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

25   

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu yang terkait 

dengan pengalaman 

belajar dan tujuan 

pembelajaran. 

Menguraikan pemilihan materi 

pembelajaran yang diampu 

berdasarkan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. 

26     

Memilih materi pembelajaran yang 

diampu yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan pengalaman 



belajaryang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada ranah 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

27   

Menata materi 

pembelajaran secara 

benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih 

dan karakteristik 

peserta didik. 

Menguraikan penataan materi 

pembelajaran dari yang mudah 

menuju yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang kompleks 

(sekuensnya, prosedur dan sifat 

hubungan materinya) sehingga 

mudah dipelajari.  

28     

Menata materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang sulit, dari 

yang sederhana menuju yang 

kompleks (sekuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) sehingga 

mudah dipelajari. 

29   

Mengembangkan 

indikator dan instrumen 

penilaian. 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan sesuai 

dengan gradasinya yang terukur 

spesifik dan berkecukupan. 

30     

Mengembangkan instrumen penilaian 

sesuai aspek kemampuan yang akan 

diukur. 

31 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran yang 

mendidik (karakteristik peserta didik, 

teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran). 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran). 

33   

Mengembangkan 

komponen-komponen 

rancangan 

pembelajaran. 

Menguraikan komponen-komponen 

rancangan pembelajaran. 

34     
Menerapkan komponen-komponen 

rancangan pembelajaran. 



35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

Menganalisis silabus mata pelajaran 

yang akan dibuat rancangan 

pembelajarannya. 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia. 

37     

Menentukan model pembelajaran 

yang sesuai dengan KD/materi yang 

akan dipelajari peserta didik. 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(sekuensnya, prosedur dan sifat 

hubungan materinya) sehingga 

mudah dipelajari. 

39     

Menyusun kegiatan pembelajaran 

berdasarkan model pembelajaran 

yang dipilih. 

40     

Mengembangkan pengelolaan kelas 

sesuai dengan kegiatan pembelajaran 

di dalam kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

41     Menyusun RPP. 

42   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

Melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik di kelas dengan 

memperhatikan standar keamanan 

yang dipersyaratkan. 

43     

Melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik di laboratorium dengan 

memperhatikan standar keamanan 

yang dipersyaratkan. 

44     
Melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik di lapangan dengan 



memperhatikan standar keamanan 

yang dipersyaratkan. 

45     

Melakasanakan tindakan untuk 

mengatasi dan mengurangi kesulitan 

belajar peserta didik. 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

sumber belajar yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara 

utuh. 

Menggunakan media pembelajaran 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

47     

Menggunakan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

48   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

situasi yang 

berkembang. 

Menganalisis kegiatan pembelajaran 

yang memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai,karakteristik 

materi, ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

49     

Membuat keputusan transaksional 

dalam kegiatan pembelajaran 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai, karakteristik 

materi, ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menggunakan teknologi informasi 

dalam mengembangkan materi 

pembelajaran. 

51     
Menggunakan teknologi informasi 

dalam pengembangan sumber belajar. 



52     
Menggunakan teknologi informasi 

dalam sistem pembelajaran. 

53     
Menggunakan teknologi informasi 

dalam penilaian hasil belajar. 

54     

Menggunakan teknologi informasi 

dalam mengadministrasikan kegiatan 

pembelajaran. 

55 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta didik 

untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi 

yang dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal. 

Menganalisis hasil penilaian belajar 

peserta didik untuk mengetahui 

tingkat kemampuannya. 

56     

Mendesain aktivitas pembelajaran 

yang dapat mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai prestasi secara 

optimal mengacu pada hasil analisis. 

57     

Memfasilitasi kegiatan pembelajaran 

yang dapat mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal sesuai 

desain pembelajaran. 

58   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. 

Kesulitan belajar masing-masing 

peserta didik untuk mengetahui 

potensinya. 

59     

Mendesain kegiatan pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan kreativitas 

peserta didik. 

60     

Memfasilitasi kegiatan belajar peserta 

didik untuk mengembangkan potensi 

dan kreativitas peserta didik. 

61 

Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan santun 

Memahami berbagai 

strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik, 

dan santun, secara 

Menguraikan berbagai strategi 

berkomunikasi efektif, empatik, 

persuasif, dan santun secara lisan. 



dengan peserta 

didik. 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain. 

62     

Menguraikan berbagai strategi 

berkomunikasi efektif, empatik, 

persuasif, dan santun secara tulis. 

63     

Menguraikan berbagai strategi 

berkomunikasi efektif, empatik, 

persuasif, dan santun secara bentuk 

lain. 

64   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik dengan bahasa 

yang khas dalam 

interaksi 

kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara 

siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian 

dalam per 

Menerapkan komunikasi efektif pada 

kegiatan pembelajaran. 

65     
Menerapkan komunikasi empatik 

pada kegiatan pembelajaran. 

66     
Menerapkan komunikasi persuasif 

pada kegiatan pembelajaran. 

67     
Menerapkan komunikasi secara 

santun pada kegiatan pembelajaran. 

68 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Memahami prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajarsesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran yang diampu. 

69     

Menguraikan prinsip-prinsip evaluasi 

proses dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang 

diampu. 



70     

Menerapkan prinsip-prinsip penilaian 

proses dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang 

diampu. 

71     

Menerapkan prinsip-prinsip evaluasi 

proses dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang 

diampu. 

72   

Menentukan aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang 

diampu. 

73     

Menentukan aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran yang diampu. 

74   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar. 

75     
Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

76     
Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil belajar. 

77     
Menerapkan teknik prosedur evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

78   

Mengembangkan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Mengembangkan instrumen penilaian 

proses dan hasil belajar. 

79     
Mengembangkan instrumen evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

80   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan 

hasil belajar secara 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian proses 

dan hasil belajar. 



berkesinambungan 

dengan menggunakan 

berbagai instrumen. 

81     

Mengadministrasikan hasil penilaian 

proses dan hasil belajar sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

82     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil belajar 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

83     

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian proses 

dan hasil belajar. 

84   

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan 

hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Mengidentifikasi hasil penilaian 

proses dan hasil belajar. 

85     
Mengolah hasil penilaian proses 

pembelajaran dan hasil belajar. 

86     

Menganalisis data hasil pengolahan 

penilaian proses dan hasil belajar 

untuk berbagai tujuan. 

87     
Mengidentifikasi hasil penilaian 

proses dan hasil belajar. 

88   
Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Melakukan hasil evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

89     
Menelaah hasil evaluasi proses 

pembelajaran dan hasil belajar. 

90 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

Mengukur tingkat pencapaian 

ketuntasan belajar peserta didik. 

91     
Mengklasifikasikan ketuntasan 

belajar peserta didik. 

92     
Menentukan ketercapaian program 

pembelajaran. 



93     
Mengukur tingkat pencapaian 

ketuntasan belajar peserta didik. 

94   

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk merancang 

program remedial dan 

pengayaan. 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar peserta didik. 

95     

Merancang program remedial untuk 

peserta didik yang belum tuntas 

belajar. 

96     

Merancang program pengayaan untuk 

peserta didik yang sudah tuntas 

belajar. 

97   

Mengkomunikasikan 

hasil penilaian dan 

evaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Mengolah nilai hasil belajar peserta 

didik menjadi nilai laporan pencapain 

kompetensi per semester secara 

kuantitatif, kualitatif, dan deskriptif 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

98     

Mengkomunikasikan hasil penilaian 

dan evaluasi kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku kepentingan 

dalam bentuk laporan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

99   

Memanfaatkan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

100     

Menggunakan informasi hasil 

evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas program 

pembelajaran. 

101 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah 

dilaksanakan. 

Melakukan identifikasi terhadap 

kegiatan pembelajaran. 



102     

Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran (materi, pendekatan, 

strategi, model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu). 

103   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk 

perbaikan dan 

pengembangan 

pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

104     

Memanfaatkan hasil refleksi untuk 

perbaikan pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum memadai. 

105     

Memanfaatkan hasil refleksi untuk 

pengembangan pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang sudah baik. 

106   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Melakukan identifikasi permasalahan 

pembelajaran berdasarkan hasil 

refleksi. 

107     Menyususun proposal PTK. (0) 

108     
Melakukan penelitian tindakan kelas 

mengacu pada hasil refleksi.  

109     
Menyusun karya tulis ilmiah laporan 

hasil PTK. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengintegrasikan 

Keselamatan, Kesehatan 

Kerja dan Lingkungan 

Hidup (K3LH) dalam 

kegiatan laboratorium. 

Menganalisis peraturan perundang-

undangan K3 dan lingkungan hidup. 



2     

Menganalisis tujuan, sarana dan alat 

K3 (simbol tanda bahaya dan Alat 

Pelindung Diri). 

3     

Menganalisis pemilihan, penggunaan 

dan perawatan alat pemadam api 

berdasarkan karakteristiknya. 

4     
Menganalisis prosedu r 

pengoperasian alat pemadam api. 

5     

Mengembangkan prosedur 

Keselamatan, Kesehatan Kerja da n 

Lingkungan Hidup (K3LH). 

6     
Mengembangkan pengoperasian Alat 

Pemadam Api Ringan (APAR). 

7     
Mengembangkan langkah-langkah 

penanganan limbah B3 dan Non B3. 

8   

Mempertunjukan 

pengoperasian peralatan 

dasar laboratorium dan 

pembuatan larutan. 

Menganalisis prinsip dan fungsi 

peralatan gelas dan non gelas, alat 

pemanas, neraca dan pendukung 

lainnya. 

9     

Mempertunjukan teknik penggunaan 

peralatan gelas dan non gelas, alat 

pemanas, neraca dan pendukung 

lainnya.  

10     

Menelaah konsep pH larutan, sifat 

koligatif, kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. 

11     
Menelaah hasil perhitungan 

konsentrasi dalam pembuatan larutan. 

12     
Mengkategorikan jenis larutan 

standar. 

13     
Mempertunjukan pembuatan dan 

standardisasi larutan. 

14   
Mempertunjukan analisis 

titrimetri dan gravimetri. 

Menganalisis konsep dan prinsip 

titrimetri. 

15     
Menganalisis konsep dan prinsip 

gravimetri. 



16     Mempertunjukan analisis titrimetri. 

17     Mempertunjukan analisis gravimetri. 

18   

Mempertunjukan analisis 

fisikokimia / instrumen 

sederhana. 

Menelaah prinsip analisis massa jenis 

dan viskositas. 

19     

Menelaah prinsip analisis 

menggunakan refraktometer dan 

polarimeter. 

20     

Menelaah prinsip analisis 

menggunakan konduktometri dan 

potensiometri. 

21     
Mempertunjukan analisis massa 

jenis. 

22     Mempertunjukan analisis viskositas. 

23     

Mempertunjukan analisis dengan 

menggunakan refraktometer dan 

polarimeter. 

24     

Mempertunjukan analisis dengan 

menggunakan konduktometri dan 

potensiometri. 

25   

Mengembangkan 

identifikasi jenis dan 

karakteristik senyawa 

hidrokarbon. 

Menelaah senyawa alkana, alkena 

dan alkuna. 

26     
Menelaah senyawa aldehida dan 

keton dan derivatnya. 

27     
Menelaah senyawa asam karboksilat 

dan derivatnya. 

28     
Menelaah senyawa alkohol dan 

senyawa amina.  

29     
Menelaah senyawa karbohidrat, asam 

amino dan protein. 

30     

Mempertunjukkan identifikasi 

senyawa hidrokarbonalkana, alkena 

dan alkuna. 



31     

Mempertunjukkan identifikasi 

senyawa aldehida, keton, asam 

karboksilat dan turunannya, alkohol, 

amina, karbohidrat, asam amino dan 

protein. 

32   
Mengembangkan sintesis 

senyawa organik. 

Menelaah reaksi eliminasi, substitusi 

dan adisi. 

33     
Menelaah reaksi 

esterifikasi/transesterifikasi. 

34     Menelaah reaksi polimerisasi. 

35     

Mempertunjukkan sintesis senyawa 

organik berdasarkan reaksi eliminasi, 

substitusi dan adisi. 

36     

Mempertunjukkan sintesis senyawa 

organik berdasarkan reaksi 

esterifikasi/transesterifikasi. 

37     

Mempertunjukkan sintesis senyawa 

organik berdasarkan reaksi 

polimerisasi. 

38   
Mengembangkan teknik 

dasar mikrobiologi. 

Menganalisis identifikasi jamur, 

bakteri, dan kapang. 

39     

Mempertunjukan teknik sterilisasi 

dan uji sterilitas dalam proses 

sterilisasi. 

40     
Menelaah penggunaan mikroba atau 

enzim dalam proses produksi. 

41     

Mempertunjukan teknik inokulasi 

dan isolasi mikroba dan aplikasinya 

dalam proses fermentasi. 

42   
Mempertunjukan analisis 

mikrobiologi. 

Menganalisis prinsip dan tujuan 

penentuan jumlah mikroba dengan 

Angka Lempeng Total (Total Plate 

Count). 

43     
Menganalisis prinsip dan tujuan 

pemeriksaan E.coli. 



44     

Mempertunjukan pemeriksaan 

kualitas air dan makanan dengan 

Angka Lempeng Total (Total Plate 

Count). 

45     
Mempertunjukan pemeriksaan E.coli 

pada contoh air dan makanan. 

46   

Merancang neraca massa 

berdasarkan hasil 

perhitungan kebutuhan 

bahan baku dan bahan 

penunjang mengikuti azas 

stoikiometri. 

Menelaah prinsip dan sifat dasar 

bahan kimia untuk proses. 

47     
Membuktikan perhitungan ekses 

dalam reaksi kimia. 

48     Menelaah sistem batch dan continues. 

49     Menelaah sistem by pass dan recycle. 

50     

Mempertunjukan penyusunan bahan 

baku dan bahan penunjang mengikuti 

intruksi kerja industri dan 

stoikiometri. 

51     
Merancang neraca massa proses 

industri kimia. 

52   

Merancang neraca energi 

berdasarkan hasil 

perhitungan kebutuhan 

energi. 

Menelaah kebutuhan energi dalam 

suatu industri kimia berdasarkan azas 

kekekalan energi. 

53     

Menelaah perhitungan kebutuhan 

energi dalam suatu industri kimia 

berdasarkan azas kekekalan energi. 

54     

Merancang neraca energi berdasarkan 

hasil percobaan laboratorium atau 

pengamatan proses industri. 

55   

Mempertunjukan 

pengoperasian peralatan 

tangan (hand tools) dan 

instrumen lokal dalam 

industri kimia. 

Menelaah pengidentifikasian 

peralatan kunci-kunci manual, 

penggerak tekanan, dan penggerak 

listrik. 



56     

Menelaah pengidentifikasian alat 

pengukur jarak bebas (clearance) 

pada motor, kompresor dan lainnya. 

57     
Menelaah penggunaan jangka sorong 

dan mikrometer. 

58     

Mempertunjukan pengoperasian dan 

perawatan peralatan tangan (hand 

tools). 

59     
Mempertunjukan pengoperasian dan 

perawatan peralatan instrumen lokal. 

60   

Mengembangkan proses 

perpindahan massa aliran 

fluida dengan pompa dan 

katup dalam industri 

kimia. 

Menelaah prinsip perpindahan massa 

dan aliran fluida. 

61     

Mempertunjukan proses dengan 

prinsip perpindahan massa dan aliran 

fluida. 

62     

Menelaah pengidentifikasian pompa 

dengan motor alternating current 

single speed dan multi speed/ direct 

current motor/ adjustable motor. 

63     
Menelaah pengidentifikasian stage 

dan valve 

64     
Mempertunjukan pemilihan bahan 

pompa dan katup. 

65     
Mempertunjukan pengoperasian dan 

perawatan pompa dan katup. 

66   

Mengembangkan proses 

perpindahan panas pada 

sistem kerja penukar 

panas. 

Menelaah prinsip perpindahan panas. 

67     
Mempertunjukan proses perpindahan 

panas. 

68     
Menelaah proses dan aplikasi 

penukar panas. 



69     
Mempertunjukan pemilihan bahan 

peralatan penukar panas. 

70     
Mempertunjukan pengoperasian dan 

perawatan peralatan penukar panas. 

71   

Mengembangkan proses 

dan sistem kerja grinding 

dan sizing/sieving. 

Menelaah proses dan aplikasi 

grinding dan sizing/sieving. 

72     
Menelaah peralatan grinding dan 

sizing/sieving. 

73     
Mempertunjukan pemilihan bahan 

peralatan grinding dan sizing/sieving. 

74     

Mempertunjukan pengoperasian dan 

perawatan peralatan grinding dan 

sizing/sieving. 

75   

Mengembangkan proses 

dan sistem kerja evaporasi 

dan sublimasi. 

Menelaah proses, sistem kerja, 

peralatan dan aplikasi evaporasi. 

76     
Menelaah proses, sistem kerja, 

peralatan dan aplikasi sublimasi. 

77     

Mempertunjukan pemilihan bahan 

peralatan proses evaporasi dan 

sublimasi. 

78     

Mempertunjukan pengoperasian dan 

perawatan peralatan evaporasi dan 

sublimasi. 

79   

Mengembangkan proses 

dan sistem kerja distilasi 

dan ekstraksi. 

Menelaah proses, sistem kerja, 

peralatan dan aplikasi distilasi. 

80     
Menelaah proses, sistem kerja, 

peralatan dan aplikasi ekstraksi. 

81     
Mempertunjukan pemilihan bahan 

peralatan distilasi dan ekstraksi. 

82     

Mempertunjukan pengoperasian dan 

perawatan peralatan distilasi dan 

ekstraksi. 



83   

Mengembangkan proses 

dan sistem kerja filtrasi, 

absorpsi dan penukar ion.  

Menelaah proses, sistem kerja, dan 

aplikasi filtrasi. 

84     
Menelaah proses, sistem kerja, dan 

aplikasi absorpsi. 

85     
Menelaah proses, sistem kerja, dan 

aplikasi penukar ion. 

86     
Menelaah peralatan filtrasi, absorpsi 

dan penukar ion. 

87     

Mempertunjukan pengoperasian dan 

perawatan peralatan filtrasi, absorpsi 

dan penukar ion. 

88   

Mengembangkan sistem 

pengendalian proses 

terbuka dan tertutup pada 

industri kimia. 

Menelaah pengidentifikasian 

karakteristik sistem kontrol terbuka. 

89     
Menelaah pengidentifikasian 

karakteristik sistem kontrol tertutup. 

90     
Menelaah pengendalian proses 

pengukuran sistem terbuka. 

91     
Menelaah pengendalian pengukuran 

temperatur dan tekanan. 

92     
Menelaah pengendalian pengukuran 

debit dan level ketinggian. 

93     
Mempertunjukan pengendalian 

sistem proses terbuka. 

94     
Mempertunjukan pengendalian 

sistem proses tertutup. 

95   

Mengembangkan kontrol 

suhu, tekanan, kelembaban 

dan sistem proses pada 

industri kimia dengan 

interface dalam sistem 

komputasi. 

Mempertunjukan kontrol suhu, 

tekanan, kelembaban dan sistem 

proses pada industri kimia dengan 

sistem mekanik. 

96     
Mempertunjukan kontrol suhu, 

tekanan, kelembaban dan sistem 



proses pada industri kimia dengan 

sistem elektrik. 

97     

Mempertunjukan kontrol suhu, 

tekanan, kelembaban dan sistem 

proses pada industri kimia 

hubungannya dengan interface dalam 

sistem komputasi. 

98     

Mengembangkan sistem koneksi 

pada peralatan kontrol sistem proses 

yang terhubung dengan komputer. 

99     

Mempertunjukan sistem 

pengoperasian komputer dalam 

pengontrolan proses. 

100   

Mengintegrasikan proses 

pengolahan air dan limbah 

cair dalam industri kimia.  

Menelaah diagram alir proses fisika 

dan kimia dalam pengolahan air dan 

limbah cair dalam industri kimia. 

101     

Menelaah proses fisika dan kimia 

dalam pengolahan air dalam industri 

kimia. 

102     

Menelaah proses fisika dan kimia 

dalam pengolahan limbah cair dalam 

industri kimia. 

103     
Mempertunjukan proses pengolahan 

air dalam industri kimia. 

104     
Mempertunjukan proses pengolahan 

limbah cair dalam industri kimia. 

105   

Mengembangkan proses 

fisika dan kimia dalam 

industri bahan bakar dan 

gas industri. 

Menelaah diagram alir proses fisika 

dan kimia dalam industri minyak dan 

gas bumi dan bahan bakar 

terbarukan. 

106     
Menelaah diagram alir proses fisika 

dan kimia dalam industri gas industri. 

107     

Menelaah proses fisika dan kimia 

dalam industri minyak dan gas bumi 

dan bahan bakar terbarukan. 



108     
Menelaah proses fisika dan kimia 

dalam industri gas industri. 

109     

Mempertunjukan proses fisika dan 

kimia dalam industri minyak dan gas 

bumi dan bahan bakar terbarukan. 

110     
Mempertunjukan proses fisika dan 

kimia dalam industri gas industri. 

111   

Mengembangkan proses 

fisika dan kimia dalam 

industri keramik, semen 

dan kaca. 

Menelaah diagram alir proses fisika 

dan kimia industri keramik. 

112     
Menelaah diagram alir proses fisika 

dan kimia industri semen. 

113     
Menelaah diagram alir proses fisika 

dan kimia industri kaca. 

114     

Mempertunjukan pemrosesan 

structural clay/enamel/enamel 

logam/produk keramik. 

115     
Mempertunjukan pemrosesan semen 

Portland/gipsum 

116     Mempertunjukan pemrosesan kaca. 

117   

Mengembangkan proses 

fisika dan kimia dalam 

industri oleokimia. 

Menelaah diagram alir proses fisika 

dan kimia dalam industri minyak. 

118     
Menelaah diagram alir proses fisika 

dan kimia dalam industri oleokimia. 

119     
Mempertunjukan pemrosesan 

minyak. 

120     

Mempertunjukan pemrosesan 

gliserol/asam lemak/ester asam 

lemak/surfaktan. 

121   

Merancang proses 

produksi produk industri 

kimia. 

Menganalisis jenis produk kimia 

industri yang memenuhi kelayakan 

pasar dan teknis dan 

finansial/ekonomi. 



122     

Menghitung kebutuhan bahan baku 

dan bahan penunjang, tenaga dan 

biaya. 

123     

Menganalisis jenis dan spesifikasi 

peralatan, persyaratan lokasi, 

bangunan tempat berproduksi jenis 

spesifikasi utilitas (listrik, air, energi) 

dan proses produksi berdasarkan 

kapasitas alat. 

124     
Merencanakan pemasaran produk 

industri kimia. 

125     

Merancang sistem penggudangan 

bahan baku dan barang jadi sesuai 

sistem Plan Produk Inventori Control 

(PPIC). 

126     
Merancang sistem kendali proses 

produksi sesuai kaidah industri. 

127     

Mengasosiasikan perhitungan biaya 

produksi, harga jual, keuntungan, 

B/C rasio, R/C rasio dalam 

pembuatan analisis kelayakan usaha. 

128   
Mengkoordinasikan proses 

industri kimia. 

Menelaah prosedur perijinan, nomor 

P-IRT, MD dan sertifikat halal. 

129     
Menganalisis pengelolaan sumber 

daya manusia dan keuangan. 

130     

Menelaah persiapan teknis produksi 

(lay out pabrik, bangunan, peralatan, 

formula proses). 

131     

Mempertunjukan pemilihan dan 

pengadaan bahan baku dan bahan 

penunjang, jenis dan spesifikasi 

peralatan dan utilitas, lokasi dan 

bangunan. 

132     

Mengontrol persiapan proses, 

pengendalian mutu,sanitasi dan 

kebersihan,penanganan limbah, 

sistem pencatatan, pengemasan dan 

penggudangan produk kimia industri. 



133     
Mengontrol pemasaran produk kimia 

industry. 

134     
Mengontrol penggunaan sumber daya 

di industri kimia. 

135   
Mengevaluasi kegiatan 

usaha industri kimia. 

Menganalisis sistem evaluasi dan 

pelaporan di industri kimia. 

136     
Mengembangkan sistem pencatatan 

dan sistem dokumentasi. 

137     

Menilai kesesuaian penggunaan 

sarana dan prasarana /tenaga 

kerja/proses produksi. 

138     
Menilai kesesuaian keuangan dan 

kesesuaian pemasaran. 

139     
Mengembangkan kualitas produk 

berdasarkan hasil evaluasi. 

140     

Mengembangkan skala usaha 

berdasarkan berdasarkan hasil 

evaluasi. 

141     

Mempertunjukan pembuatan laporan 

produksi dan pemasaran secara 

periodik.  

Kode : 1.469GM1070 

Mata Ujian : 
Konstruksi Badan Pesawat Udara (Aircraft Sheet Metal 

Forming) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     
Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 



Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 



9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 



pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 



dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 



30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 



35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 



44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     
Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 



dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

sruktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang di 

ampu 

Menemukan symbol, istilah 

dan posisi pengelasan 

material pelat dan pipa pada 

Welding Procedure 

Spesification (WPS) 

Posisi pengelasan pada material 

pelat dan pipa. 

2     

Merancang simbol, istilah dan 

posisi pengelasan material pelat 

dan pipa pada Welding Procedure 

Specification (WPS) 

3   

Memakai Peralatan Alat 

Pelindung Diri (APD) dalam 

melakukan proses 

pengelasan sesuai spesifikasi 

pengelasan. 

Menemukan Alat Pelindung Diri 

(APD) sesuai jenis dan fungsi 

pada proses pengelasan. 

4     

Menggunakan Alat Pelindung 

Diri (APD) sesuai jenis dan 

fungsi pada berbagai proses las 

(OAW, SMAW, GMAW, 

GTAW) 

5   

Memodifikasi material sesuai 

dengan bentuk kampuh dan 

sambungan pengelasan 

dengan peralatan tangan dan 

peraltan bertenaga. 

Mengkategorikan jenis material 

sesuai proses pengelasan. 

6     
Mengkategorikan peralatan 

tangan dan peralatan bertenaga 



sesuai jenis, spesifikasi, fungsi 

penggunaannya. 

7     

Menggunakan peralatan tangan 

dan peralatan bertenaga sesuai 

jenis, spesifikasi, fungsi 

penggunaannya. 

8   
Mengelola Instalasi 

berbagaai proses pengelasan. 

Mendesain instalasi las oksi 

asetilin (OAW). Mengerti dan 

dapat menentukan jenis-jesnis las 

sesuai dengan material benda 

kerja yang digunakan dan tempat 

dimana benda kerja tersebut di 

pasang. 

9     
Merakit (setting) instalasi las oksi 

asetilin (OAW). 

10     
Mengelola instalasi pengelasan 

berbagai proses las. 

11   

Melakukan proses 

pengelasan OAW, sesuai 

dengan spesifikasi 

pengelasan sampai pada 

posisi 3 G. 

Melakukan proses pengelasan 

OAW dan sesuasi dengan 

spesifikasi pengelasan sampai 

pada posisi 3 G. 

12   

Mencegah terjadinya distorsi 

dan deformasi pada proses 

pengelasan. 

Menganalisis terjadinya distorsi 

dan deformasi pada berbagai 

proses las. 

13     

Mencegah terjadinya distorsi dan 

deformasi pada berbagai proses 

las. 

14     

Memperbaiki distorsi dan 

deformasi yang terjadi pada 

berbagadi proses las. 

15   

Menerapkan gambar 

bentangan geometri dengan 

metode garis paralel, garis 

radial dan triangular. 

Menyeleksi metode yang tepat 

dalam membuat gambar 

bentangan geometri benda 

tunggal. 

16     

Menunjukan bentuk garis, sudut, 

panjang garis sebenarnya untuk 

membuat gambar bentangan. 



17   

Menyajikan gambar 

bentangan dari benda 

tunggal, dipotong, lurus, 

miring dengan cermat sesuai 

dengan ukurannya. 

Menganalisis bentuk penampang 

benda tunggal dipotong lurus dan 

miring dengan teliti sesuai 

dengan karakteristik benda. 

18     

Merancang gambar bentangan 

dan penampang benda tunggal 

dipotong lurus dan miring dengan 

benar sesuai ukuran. 

19   

Menentukan metoda yang 

tepat dalam melakukan 

pembetukan sheet metal 

secara manual dan mekanik. 

Menggunakan metode yang tepat 

dalam melakukan pembentukkan 

sheet metal secara manual. 

20     

Menentukan metoda 

pembentunkan sheet metal secara 

mekanik. 

21   

Mengelola peralatan 

pembentuk dan pencetakkan 

secara manual dan mekanik 

sesuai dengan spesiifikasi. 

Menentukan peralatan pembentuk 

dan pencetakkan secara manual 

yang digunakan sesuai 

spesifikasi. 

22     

Menggunakan peralatan 

pembentuk dan pencetakkan 

secara mekanik sesuai dengan 

spesifikasi. 

23   

Mengoperasikan peralatan 

pembentukkan sheet metal 

secara manual sesuai dengan 

fungsinya. 

Menentukan fungsi jenis-jenis 

peralatan pembentuk dan 

pencetakan dengan cara manual 

dan mekanik. 

24     

Mengoperasikan peralatan 

pembentukkan sheet metal secara 

manual dan mekanik sesuai 

dengan fungsinya. 

25   

Mengklasifikasikan jenis 

elektroda sesuai dengan 

spesifikasi proses 

pengelasan. 

Menemukan jenis elektroda, dan 

penerapannya pada berbagai 

proses las (SMAW). 

26     
Mengelola jenis elektroda dan 

bahan tambah sesuai dengan 



spesifikasi berbagai proses las 

(GMAW, SMAW). 

27   

Melakukan proses 

pengelasan SMAW, sesuai 

dengan spesifikasi 

pengelasan sampai pada 

posisi 3 G. 

Melakukan proses pengelasan 

SMAW, sesuai dengan 

spesifikasi pengelasan sampai 

pada posisi 3 G. 

28   

Menyajikan gambar 

bentangan benda gabungan 

dengan penampang yang 

sama dan berbeda. 

Menganalisis benda gabungan 

dengan penampang yang sama 

dengan teliti sesuai dengan 

karakter benda. 

29     

Menyajikan gambar bentangan 

dan penampang benda gabungan 

dengan penampang yang sama. 

30   

Menyajikan gambar 

bentangan benda gabungan 

dari hasil analisis penampang 

objek yang berbeda. 

Menganalisis benda gabungan 

dengan penampang yang berbeda 

dengan teliti sesuai dengan 

karakter benda. 

31     

Menyajikan gambar penampang 

dan bentangan dengan 

penampang yang berbeda. 

32   

Mengelola Instalasi 

berbagaai proses pengelasan 

(GTAW). 

Mendesain instalasi las busur 

dengan gas pelindung (GTAW).  

33     

Merakit (setting) instalasi las 

busur dengan gas pelindung 

(GTAW). 

34     
Mengelola instalasi pengelasan 

berbagai proses las (GTAW). 

35   

Melakukan proses 

pengelasan GTAW, sesuai 

dengan spesifikasi 

pengelasan sampai pada 

posisi 3 G. 

Melakukan proses pengelasan 

GTAW sesuasi dengan 

spesifikasi pengelasan sampai 

pada posisi 3 G, pada material 

plat baja lunak tebal 3 mm, plat 

baja tahan karat (stainless steel) 

tebal 3 mm dan plat Aluminium 

tebal 6 mm. 



36   

Menyajikan material yang 

akan dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan ukuran. 

Menghitung kebutuhan bahan/ 

material sesuai dengan bentuk 

benda kerja. 

37     

Mengelola material yang akan 

dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan. 

38   

Menciptakan berbagai benda 

kerja dari sheet metal secara 

manual dan mekanik sesuai 

dengan langkah kerja. 

Menentukan langkah kerja 

pembentukan komponen pesawat 

udara dari sheet metal secara 

manual. 

39     

Merancang berbagai benda kerja 

dari sheet metal secara manual 

dan mekanik. 

40   

Menganalisis aircraft 

drawing dari aircraft manual 

book. Menalar aircraft 

drawing. 

Menganalisis jenis dan bagian 

dari satu komponen untuk proses 

enjinering sesuai lembar kerja. 

41     
Memvalidasi identitas komponen 

dan meterial. 

42   

Menerapkan secara 

prosedural aircraft drawing 

dari aircraft manual book. 

Menganalisa spesifikasi 

komponen. 

43     

Merencana gambar swadge dan 

template part pesawat udara 

sesuai dengan ukuran. 

44     

Menyajikan gambar swadge dan 

template part pesawat udara 

sesuai dengan ukuran. 

45   

Menggambar 2 dimensi 

komponen pesawat udara 

menggunakan bantuan CAD. 

Menafsirkan fungsi ikon-ikon 

dengan benar pada peggambaran 

2 dimensi dengan CAD. 

46     

Mengelola fungsi ikon pada 

penggambaran 2 dimensi dengan 

CAD 

47   

Menggambar 3 dimensi 

komponen pesawat udara 

menggunakan bantuan CAD. 

Merancang untuk pembuatan 

gambar 3 dimensi dengan 

menggunakan CAD. 



48     

Menunjukan ikon-ikon untuk 

membuat gambar 3 dimensi 

menggunakan CAD. 

49   

Melakukan proses 

pengelasan GTAW, sesuai 

dengan spesifikasi 

pengelasan. 

Melakukan proses pengelasan 

GTAW, sesuai dengan spesifikasi 

pengelasan sampai pada posisi 3 

G. 

50   

Menganalisis bentuk cacat 

las dan penyebab pada 

berbagai proses las (GTAW). 

Menganalisis bentuk cacat las 

dan penyebab pada berbagai 

proses las (GTAW). 

51     

Memperbaiki cacat las yang 

terjadi pada berbagai proses las 

(OAW, SMAW, GMAW, 

GTAW). 

52   

Menggambar 3 dimensi 

kom-ponen pesawat udara 

meng-gunakan bantuan 

CAD. 

Menafsirkan konsep dasar 

pengerjaan Komposite dengan 

benar berdasarkan kebutuhan 

pekerjaan. 

53     

Mengkategorikan bahan 

komposite dengan benar 

berdasarkan kegunaannya. 

54     
Menciptakan kondisi aman dalam 

bekerjaan material komposite. 

55   

Melakukan proses laminasi 

dengan urutan proses 

campuran bahan composite 

dengan rasio perbandingan 

yang sesuai dengan 

spesifikasi produk. 

Memformulasi-kan campuran 

material komposit sesuai 

perbandingan tuntutan pekerjaan. 

56     
Mengorganisasi-kan urutan 

pencampuran bahan komposit. 

57   
Melakukan berbagai 

pekerjaan aircraft composite. 

Menafsirkan pekerjaan komposit 

pada aircraft dengan benar. 

58     
Merancang pekerjaan komposit 

pada aircraft sesuai prosedur. 



59   

Memperbaiki pada 

permukaan composite 

dengan metode yang tepat. 

Menafsirkan bentuk kerusakan 

pada produk dan penanganan 

kerusakan dengan benar. 

60     
Menganalisa penyebab kerusakan 

produk dari composite.  

61     

Mendesain metode yang tepat 

memperbaiki kerusakan pada 

komposit.  

Kode : 1.468GM1070 

Mata Ujian : 
Konstruksi Rangka Pesawat Udara (Airframe 

Mechanics) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 



dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     
Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 



dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 



komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 



diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 



kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 



38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 



47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

Menerapkan aircraft 

drawing dari aircraft 

manual book dan menyaji 

Membedakan gambar proyeksi 

orthogonal dan gambar pictorial 



yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

gambar komponen 

pesawat udara 

2     

Membuat gambar potongan 

dengan penunjukan ukuran dan 

penunjukan potongan yang benar  

3   
Menggunakan perangkat 

keras untuk sistem CAD 

Mengidentifikasi fungsi perintah 

menggambar 2D dengan system 

CAD 

4     
Menampilkan perintah-perintah 

prosedur gambar CAD 2 dimensi 

5   
Menerapkan Aircraft 

hardware &amp; Tools 

Mengidentifikasikan tipe aircraft 

hardware  

6     Mengidentifikasikan aircraft tools 

7   

Menganalisis perangkat 

lunak untuk CAD sesuai 

konsep dan prosedur 

aircraft drawing 

Memilih perangkat lunak CAD 2 

D sesuai keperluan 

8     
Mengoperasikan perangkat-

perangkat CAD 2 dimensi 

9     
Menyiapkan perintah-perintah 

CAD 2 dimensi prosedur gambar 

10   

Mengkreasi gambar 2D 

komponen pesawat udara 

menggunakan bantuan 

CAD 

Menyiapkan perintah-perintah 

CAD 2 dimensi untuk gambar 

komponen pesawat udara 

11     

Membuat gambar komponen 

pesawat udara menggunakan 

bantuan CAD 2D 

12     
Memilih perangkat keras untuk 

CAD sesuai dengan SOP 

13   

Menelaah software dan 

hardware untuk gambar 

CAD sesuai konsep dan 

prosedur aircraft drawing 

Membandingkan gambar CAD 2 

dimensi komponen pesawat udara 



14     

Membuat gambar kerja 

menggunakan perangkat lunak 

CAD sesuai konsep dan prosedur 

air craft drawing 

15   

Menerapkan perintah-

perintah untuk pembuatan 

gambar 3D komponen 

pesawat udara 

menggunakan bantuan 

CAD 

Memilih fungsi perintah CAD 3 

dimensi untuk memberikan 

ukuran, toleransi, suaian, toleransi 

geometris, tanda pengerjaan dan 

angka kekasaran permukaan sesuai 

dengan SOP 

16     

Mengoperasikan perintah-perintah 

CAD 3 dimensi dalam membuat 

gambar komponen pesawat udara 

17     

Menggunakan sistem koordinat 

penggambaran model 3D sesuai 

dengan SOP dan standar kerja 

18   

Mengkreasi kembali 

gambar 3D komponen 

pesawat udara 

Membandingkan gambar CAD 3 

dimensi komponen pesawat udara 

19     

Membuat kembali gambar 

komponen pesawat udara 

menggunakan bantuan CAD 3 

dimensi 

20     

Memilih sistem pendukung CAD 

(Hardware dan Software) sesuai 

dengan SOP 

21   
Menerapkan tipe rivet 

dalam perakitan sederhana 

Memilih tipe rivet yang tepat 

untuk merakit part pesawat udara 

22     
Menetapkan posisi rivet pada 

komponen yang akan dirakit 

23     Menghitung panjang rivet 

24     

Memilih metode pengeboran yang 

tepat dalam merakit part pesawat 

udara 

25     
Mempersiapkan lubang untuk 

countersunk head rivet 



26     Memeriksa hasil riveting 

27     
Melakukan penggantian rivet yang 

cacat 

28   

Menelaah pengelompokan 

bahan-bahan material 

komposit sesuai dengan 

sifatnya 

Menentukan pengelompokan 

bahan-bahan material komposit 

sesuai dengan sifatnya 

29     

Menyiapkan kebutuhan bahan 

material komposit sesuai 

spesifikasinya 

30   

Menerapkan metoda 

menghitung bukaan, 

membentuk dan mencetak 

rakitan sederhana dari 

komponen kecil pesawat 

udara 

Menentukan langkah-langkah 

pembentukan dan mencetak part 

aircraft material 

31     

Menghitung bukaan pelat untuk 

pembuatan rakitan sederhana dari 

aircraft material 

32     

Membuat swadge dan template 

untuk pembuatan rakitan 

sederhana aircraft structure 

33   

Membuat dan merakit part 

dari komponen-komponen 

aircraft structure 

Merencanakan pembuatan 

dokumen perakitan komponen 

aircraft structure 

34     
Membuat gambar komponen 

lengkap aircraft structure 

35     
Membuat gambar kerja tiap part 

komponen aircraft structure 

36     
Membuat dokumen kerja ( job 

sheet ) 

37   

Menganalisis dokumen 

pembuatan dan perakitan 

parts 

Melaksanakan perakitan 

komponen part sesuai dengan 

dokumen kerja 

38     
Membuat part-part yang akan 

dirakit menurut gambar kerja 



39     
Melaksanakan perakitan part-part 

untuk aircraft structure 

40   

Menganalisis alat bantu 

perakitan sederhana/Sub 

Assy 

Merinci peralatan perakitan 

sederhana/Sub Assy 

41     
Merancang alat bantu untuk 

perakitan sederhan 

42   

Memilih dan 

menggunakan alat bantu 

perakitan aircraft parts 

Menentukan peralatan bantu 

perakitan yang tepat dalam 

pembuatan dan perakitan aircraft 

parts 

43     

Menggunakan peralatan bantu 

pada kegiatan pembuatan dan 

perakitan aircraft parts 

44     

Memilih peralatan bantu perakitan 

yang tepat dalam pembuatan dan 

perakitan aircraft parts 

45   

Menelaah perlakuan 

permukaan &amp; 

painting rakitan akhir ( 

Surface Treatment and 

Painting final Assy ) 

Menentukan instruksi kerja cara 

pengolahan dan perlakuan 

permukaan tahap akhir dalam 

pembuatan dan perakitan aircraft 

parts 

46     

Menerapkan pengolahan dan 

perlakuan permukaan tahap akhir 

dalam pembuatan dan perakitan 

aircraft parts 

47     

Melaksanakan prosedur operasi 

standar kerja pada perlakuan 

permukaan &amp; painting rakitan 

akhir 

48     

Menentukan proses pengolahan 

dan perlakuan permukaan aircraft 

parts 

49   

Menerapkan keselamatan 

kerja dan penyimpanan 

material komposit sesuai 

standar pabrik  

Memilih tempat penyimpanan 

material komposit sesuai standar 

pabrik 



50     

Menggunakan peralatan 

keselamatan kerja sesuai jenis dan 

fungsinya didalam bengkel 

material komposit 

51     

Melaksanakan penyimpanan 

bahan-bahan material komposit 

pada tempatnya sesuai dengan 

prosedur penyimpanan 

52     

Menentukan pengelompokan 

bahan-bahan material komposit 

sesuai dengan sifatnya 

53   
Menyaji maintenance and 

repair aircraft parts 

Memilih metode maintenance and 

repair yang tepat 

54     

Merancang persiapan awal 

maintenance and repair untuk 

aircraft part 

55     

Melaksanakan prosedur operasi 

standar kerja maintenance and 

repair untuk aircraft parts 

56   

Menelaah gambar 

sederhana untuk rangkaian 

komponen-komponen 

aircraft hydraulic &amp; 

pneumatic system 

Identifikasi komponen-komponen 

Aircraft Hydraulic &amp; 

Pneumatic System 

57     
Menelaah symbol komponen-

komponen hidrolik dan pneumatik 

58   

Menganalisis 

pembentukan rangkaian 

pipa aircraft hydraulic 

&amp; pneumatic system 

Merancang gambar kerja rangkain 

pipa hidrolik/pneumatik 

59     
Menghitung panjang bentangan 

pipa untuk rangkaian hidrolik 

60     

Membentuk dan merakit pipa 

hidrolik sesuai dengan gambar 

kerja 

61   
Membuat diagram 

rangkaian hidrolik/ 

Memilih rangkaian sederhana 

system aircraft hydraulic dan 



pneumatic sederhana yang 

fungsinya menyerupai 

Aircraft hydraulic &amp; 

Pneumatic system 

menggambar diagram 

rangkaiannya 

62     

Mensimulasikan diagram 

rangkaian Aircraft hydraulic 

&amp;Pneumatic System pada 

simulator 

63   

Menelaah pencarian 

bentuk-bentuk kesalahan 

pada rangkaian sederhana 

Aircraft hydraulic &amp; 

Pneumatic System 

Menganalisis dan mencatat 

kesalahan yang terjadi pada 

rangkaian hidrolik/pneumatic 

dengan tidak berfungsinya sistem 

64     

Memperbaiki kesalahan-kesalahan 

yang terjadi pada rangkaian 

hidrolik/pneumatik 

65     
Mendiagnosa kesalahan sirkuit 

hidrolik kontrol sistem 

66     

Memperbaiki kesalahan-kesalahan 

yang terjadi pada rangkaian 

hidrolik/pneumatik 

67   

Menyajikan peralatan 

dalam proses pembuatan 

benda kerja dari bahan 

material komposit sesuai 

dengan spesifikasi 

pekerjaan 

Memilih peralatan yang digunakan 

dalam proses pengerjaan material 

komposit 

68     

Menganalisis fungsi peralatan 

yang digunakan untuk pembuatan 

benda kerja dari bahan material 

komposit 

69   

Menelaah teknik fabrikas/ 

pembuatan benda kerja 

dari material komposit 

Menganalisis teknik pembuatan 

benda kerja dari material komposit 

70     

Membuat benda kerja sederhana 

dari material komposit dengan cara 

laminasi basah. 



71   

Membuat alat bantu 

maintenance &amp; repair 

dan melaksanakan 

fabrikasi part sederhana 

pesawat udara dari 

material komposit 

Menentukan struktur material 

komposit yang digunakan 

72     

Merumuskan teknik reparasi part 

yang terbuat dari material 

komposit 

73     

Merancang alat bantu pada 

pengerjaan fabrikasi part 

sederhana pesawat udara dari 

material komposit 

74     

Melaksanakan proses maintenance 

&amp; repair part pesawat udara 

yang terbuat dari material 

komposit 

75   

Menganalisis dokumen 

pembuatan dan perakitan 

parts 

Melaksanakan perakitan 

komponen part sesuai dengan 

dokumen kerja 

76     
Membuat part-part yang akan 

dirakit menurut gambar kerja 

77   

Menyajikan komponen 

pesawat udara dari bahan 

material komposit  

Memilih komponen pesawat udara 

dari material komposit 

78     

Menganalisis sifat komponen 

utama dari bahan material 

komposit 

Kode : 1.500GM1090 

Mata Ujian : Kontrol Mekanik (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 



kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 



8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 



15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 



sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 



29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 
Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 



proses dan hasil 

belajar. (0) 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 
Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 



untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 



52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata  

Mengukur masa 

jenis zat cair, gas 

dan zat padat pada 

sistem besaran 

proses 

Menganalisis 

perhitungan masa 

jenis zat cair, gas 

dan zat padat pada 

sistem besaran 

proses 

 

2     

Mengukur sistem 

pengukuran masa 

jenis zat cair, gas 

dan zat padat pada 

sistem besaran 

proses 

 

3   

Mengukur 

kekentalan, 

humidity, dan 

keasaman pada 

sistem besaran 

proses 

Menganalisis 

perhitungan 

kekentalan pada 

sistem besaran 

proses 

 

4     

Mengukur 

kekentalan pada 

sistem besaran 

proses (0) 

 

5     
Menganalisis 

perhitungan 
 



humidity pada sistem 

besaran proses 

6     

Mengukur humidity 

pada sistem besaran 

proses 

 

7     

Menganalisis 

perhitungan 

keasaman pada 

sistem besaran 

proses 

 

8     

Mengukur keasaman 

pada sistem besaran 

proses 

 

9 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang  

Mengoperasikan 

peralatan 

pengukuran 

tekanan, aliran, 

temperatur dan 

tinggi permukaan 

zat cair pada sistem 

instrumentasi 

industri 

Menganalisis dasar 

pengukuran tekanan 
 

10     

Mengoperasikan 

penggunaan macam-

macam peralatan 

pengukuran tekanan 

 

11     
Menganalisis dasar 

pengukuran aliran 
 

12     

Mengoperasikan 

penggunaan macam-

macam peralatan 

pengukuran aliran 

 

13     

Menganalisis dasar 

pengukuran 

temperature (2) 

 

14     

Mengoperasikan 

penggunaan macam-

macam peralatan 

 



pengukuran 

temperatur 

15     

Menganalisis dasar 

pengukuran tinggi 

permukaan zat cair 

 

16     

Mengoperasikan 

penggunaan macam-

macam peralatan 

pengukuran tinggi 

permukaan zat cair 

 

17 

Mengoperasikan 

penggunaan 

macam-macam 

peralatan 

pengukuran tinggi 

permukaan zat cair 

Mengoperasikan 

sistem pengendalian 

dengan mode ON-

OFF, Propotional, 

Propotional + 

Integral, 

Propotional 

Derevative dan PID 

Menganalisis sistem 

pengendalian pada 

sistem kontrol 

mekanik dengan 

mode ON â€“ OFF 

 

18     

Mengoperasikan 

sistem pengendalian 

pada sistem kontrol 

mekanik dengan 

mode ON â€“ OFF 

 

19     

Menganalisis sistem 

pengendalian pada 

sistem kontrol 

mekanik dengan 

mode propotional 

 

20     

Mengoperasikan 

sistem pengendalian 

pada sistem kontrol 

mekanik dengan 

mode propotional 

 

21     

Menganalisis sistem 

pengendalian pada 

sistem kontrol 

mekanik dengan 

mode propotional + 

integral 

 



22     

Mengoperasikan 

sistem pengendalian 

pada sistem kontrol 

mekanik dengan 

mode propotional + 

integral 

 

23     

Menganalisis sistem 

pengendalian pada 

sistem kontrol 

mekanik dengan 

mode propotional + 

derivative 

 

24     

Mengoperasikan 

sistem pengendalian 

pada sistem kontrol 

mekanik dengan 

mode propotional + 

derivative 

 

25     

Menganalisis system 

pengendalian pada 

sistem kontrol 

mekanik dengan 

mode PID 

 

26     

Mengoperasikan 

sistem pengendalian 

pada sistem kontrol 

mekanik dengan 

mode PID 

 

27 

Mengoperasikan 

penggunaan 

macam-macam 

peralatan 

pengukuran tinggi 

permukaan zat cair 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata 

pelajaran/paket 

keahlian yang 

diampu 

Membuat rangkaian 

kontrol dengan 

sistem pengendali 

digital dan analog 

Menganalisis 

rangkaian kontrol 

dengan sistem 

pengendali digital 

dan analaog 

28       

Mengoperasikan 

rangkaian kontrol 

dengan sistem 

pengendali digital 

dan analog 



29     

Mengoperasikan 

rangkaian 

elektronika analog 

pada sistem kontrol 

mekanik 

Menganalisis 

rangkaian 

elektronika analog 

pada sistem 

kontrol mekanik 

30       

Mengoperasikan 

rangkaian 

elektronika analog 

pada sistem 

kontrol mekanik 

31     

Mengoperasikan 

rangkaian kombinasi 

dan sekuensial 

digital pada sistem 

kontrol mekanik 

Menyajikan 

rangkaian 

kombinasi digital 

pada sistem 

kontrol mekanik 

32       

Mengoperasikan 

rangkaian 

kombinasi digital 

pada sistem 

kontrol mekanik 

33       

Menyajikan 

rangkaian 

sekuensial digital 

pada sistem 

kontrol mekanik 

34       

Mengoperasikan 

rangkaian 

sekuensial digital 

pada sistem 

kontrol mekanik 

35 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran/paket 

keahlian yang 

diampu 

Mengoperasikan 

program 

pengendalian 

mikrokontroller 

pada sistem kontrol 

mekanik 

Merancang program 

pengendalian 

mikrokontroller pada 

sistem kontrol 

mekanik 

 

36     
Mengoperasikan 

program 
 



pengendalian 

mikrokontroller pada 

siste, kontrol 

mekanik 

37   

Mengoperasikan 

program 

pengendalian 

programmable logic 

controller (PLC) 

pada sistem kontrol 

mekanik 

Merancang program 

pengendalian 

programmable logic 

controller (PLC) 

pada sistem kontrol 

mekanik 

 

38     

Mengoperasikan 

program 

pengendalian 

programmable logic 

controller (PLC) 

pada sistem kontrol 

mekanik 

 

39 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran/paket 

keahlian yang 

diampu 

Membuat gambar 

dasar instrumentasi 

sistem kontrol 

mekanik 2D dengan 

aplikasi software 

gambar Auto CAD 

Menganalisis 

gambar rangkaian 

dasar pengontrolan 

tekanan sesuai 

dengan standar 

 

40     

Menganalisis 

gambar rangkaian 

dasar pengontrolan 

aliran sesuai dengan 

standar 

 

41     

Menganalisis 

gambar rangkaian 

dasar pengontrolan 

temperatur sesuai 

dengan standar 

 

42     

Menganalisis 

gambar rangkaian 

dasar pengontrolan 

level sesuai dengan 

standar 

 



43     

Membuat gambar 

rangkaian dasar 

pengontrolan 

tekanan 2D 

menggunakan 

software gambar 

Auto CAD 

 

44     

Membuat gambar 

rangkaian dasar 

pengontrolan aliran 

2D menggunakan 

software gambar 

Auto CAD 

 

45     

Membuat gambar 

rangkaian dasar 

pengontrolan 

temperature 2D 

menggunakan 

software gambar 

Auto CAD 

 

46     

Membuat gambar 

rangkaian dasar 

pengontrolan tinggi 

permukaan zat cair 

2D menggunakan 

software gambar 

Auto CAD 

 

47 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran/paket 

keahlian yang 

diampu 

Membuat desain 

loop pengendalian 

3D pada sistem 

kontrol mekanik 

dengan aplikasi 

software gambar 

Auto CAD, 

inventor, dan 

solidwork 

Menganalisis 

pembuatan desain 

loop pengendalian 

tekanan sesuai 

dengan tampilan 3D 

dengan 

menggunakan 

software gambar 

Auto CAD, inventor 

dan solidwork 

 

48     

Menganalisis 

pembuatan desain 

loop pengendalian 

aliran sesuai dengan 

tampilan 3D dengan 

 



menggunakan 

software gambar 

Auto CAD, inventor 

dan solidwork 

49     

Menganalisis 

pembuatan desain 

loop pengendalian 

sesuai dengan 

tampilan 3D dengan 

menggunakan 

software gambar 

Auto CAD, inventor 

dan solidwork 

 

50     

Menganalisis 

pembuatan desain 

loop pengendalian 

tekanan sesuai 

dengan tampilan 3D 

dengan 

menggunakan 

software gambar 

Auto CAD, inventor 

dan solidwork 

 

51     

Membuat loop 

pengendalian 

tekanan sesuai 

dengan tampilan 3D 

dengan 

menggunakan 

software gambar 

Auto CAD, inventor 

dan solidwork 

 

52     

Membuat loop 

pengendalian aliran 

sesuai dengan 

tampilan 3D dengan 

menggunakan 

software gambar 

Auto CAD, inventor 

dan solidwork 

 

53     
Membuat loop 

pengendalian 
 



temperature sesuai 

dengan tampilan 3D 

dengan 

menggunakan 

software gambar 

Auto CAD, inventor 

dan solidwork 

54     

Membuat loop 

pengendalian level 

sesuai dengan 

tampilan 3D dengan 

menggunakan 

software gambar 

Auto CAD, inventor 

dan solidwork 

 

55 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran/paket 

keahlian yang 

diampu 

Mengoperasikan 

rangkaian 

elektromagnetik 

berbasis relay pada 

sistem kontrol 

mekanik 

Menganalisis prinsip 

kerja dan 

karakteristik 

komponen 

elektromagnetik 

pada sistem kontrol 

mekanik 

 

56     

Mengoperasikan 

komponen 

elektromagnetik 

berdasarkan prinsip 

kerja dan 

karakteristiknya 

pada sistem kontrol 

mekanik 

 

57     

Menganalisis 

rangkaian 

elektromagnetik 

berbasis relay pada 

sistem kontrol 

mekanik 

 

58     

Mengoperasikan 

rangkaian 

elektromagnetik 

berbasis relay pada 

 



sistem kontrol 

mekanik 

59   

Mengoperasikan 

sistem operasi, 

proteksi dan control 

pengasutan motor 

listrik pada sistem 

kontrol mekanik 

Menganalisis sistem 

operasi motor listrik 

pada sistem kontrol 

mekanik 

 

60     

Mengoperasikan 

sistem operasi motor 

listrik pada sistem 

kontrol mekanik 

 

61     

Menganalisis sistem 

proteksi motor listrik 

pada sistem kontrol 

mekanik 

 

62     

Mengoperasikan 

sistem proteksi 

motor listrik pada 

sistem kontrol 

mekanik 

 

63     

Menganalisis sistem 

dan komponen 

kontrol pengasutan 

motor listrik pada 

sistem kontrol 

mekanik 

 

64     

Mengoperasikan 

sistem dan 

komponen kontrol 

pengasutan motor 

listrik pada sistem 

kontrol mekanik 

 

65   

Mengoperasikan 

kendali eleektronik 

(control statis) pada 

sistem kontrol 

mekanik 

Menganalisis prinsip 

dan operasi kendali 

elektronik (kontrol 

statis) pada sistem 

kontrol mekanik 

 

66     
Mengoperasikan 

prinsip dan operasi 
 



kendali elektronik 

(kontrol statis) pada 

sistem kontrol 

mekanik 

67   

Mengoperasikan 

inverter untuk 

mengatur kecepatan 

motor listrik (speed 

drive) pada sistem 

kontrol mekanik  

Menganalisis prinsip 

dan operasi inverter 

untuk mengatur 

kecepatan motor 

listrik (speed drive) 

pada sistem kontrol 

mekanik 

 

68     

Mengoperasikan 

inverter untuk 

mengatur kecepatan 

motor listrik (speed 

drive) pada sistem 

kontrol mekanik. 

 

69 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran/paket 

keahlian yang 

diampu 

Mengoperasikan 

rangkaian 

pneumatik dan 

hidroulik pada 

sistem kontrol 

mekanik 

Menganalisis 

rangkaian pneumatik 

dan hidroulik pada 

sistem kontrol 

mekanik 

 

70     

Mengoperasikan 

rangkaian pneumatik 

dan hidroulik pada 

sistem kontrol 

mekanik 

 

71 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran/paket 

keahlian yang 

diampu 

Mengoperasikan 

rangkaian elektro-

pneumatik dan 

elektro-hidroulik 

pada sistem kontrol 

mekanik 

Menganalisis 

rangkaian elektro-

pneumatik dan 

elektro-hidroulik 

pada sistem kontrol 

mekanik 

 

72     
Mengoperasikan 

rangkaian elektro-
 



pneumatik dan 

elektro-hidroulik 

pada sistem kontrol 

mekanik 

Kode : 1.499GM1090 

Mata Ujian : Kontrol Proses (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     
Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 



moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 



dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 



21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 



kepentingan 

pembelajaran (0) 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 



ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     
Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 



pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis masa jenis 

dan keketantalan suatu 

zat cair pada system 

instrumentasi control 

proses 

Menganalisis massa jenis 

suatu zat (padat, cair dan gas) 

2     

Mengukur masa jenis suatu 

zat dengan menggunakan 

komponen kontrol proses 



3     

Mengukur kekentalan zat cair 

dengan komponen kontrol 

proses 

4   

Mengukur humidity dan 

keasaman suatu zat pada 

system instrumentasi 

kontrol proses 

Menganalisis humidity suatu 

kondisi 

5     

Mengukur humidity suatu 

kondisi dengan menggunakan 

komponen kontrol proses 

6     
Menganalisis keasaman suatu 

zat cair 

7     

Mengukur keasaman suatu zat 

cair dengan menggunakan 

komponen kontrol proses 

8 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran 

yang diampu 

Pendekatan 

pembelajaranteacher center 

dan student center dianalisis 

dengan tepat (C4) 

9     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkansesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) 

10     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C3) 

11   

Menggunakan 

komponen-komponen 

pengukuran tekanan 

pada instrumentasi 

kontrol proses 

Membedakan macam- macam 

manometer pipa â€œUâ€• 

untuk pengukur tekanan pada 

instrumentasi kontrol proses 



12     

Membedakan macam-macam 

elemen elastic untuk pengukur 

tekanan pada instrumentasi 

kontrol proses 

13     

Menghitung konversi satuan-

satuan tekanan tekanan pada 

instrumentasi kontrol proses 

14     

Mengoperasikan pengukuran 

tekanan menggunakan 

berbagai jenis alat ukur 

tekanan pada instrumentasi 

kontrol proses 

15   

Menggunakan 

komponen-komponen 

pengukuran aliran pada 

instrumentasi control 

proses 

Membedakan macam-macam 

alat pengukur aliran fluida 

pada instrumentasi kontrol 

proses 

16     

Menghitung konversi satuan 

aliran fluida pada 

instrumentasi kontrol proses 

17     

Mengoperasikan pengukuran 

aliran menggunakan macam-

macam alat ukur aliran pada 

instrumentasi kontrol proses 

18   

Menggunakan 

komponen-komponen 

pengukuran temperatur 

pada instrumentasi 

control proses 

Membedakan macam-macam 

alat pengukur temperature 

pada instrumentasi kontrol 

proses 

19     

Menganalisis jenis-jenis skala 

temperature sesuai standar 

pada instrumentasi kontrol 

proses 

20     

Menghitung konversi skala 

temperature pada 

instrumentasi kontrol proses 

21     

Mengoperasikan pengukuran 

temperatur menggunakan 

macam-macam alat ukur 



temperature pada 

instrumentasi kontrol proses 

22   

Menggunakan 

komponen-komponen 

pengukuran ketinggian 

pada instrumentasi 

control proses 

Membandingkan macam-

macam metoda pengukuran 

ketinggian zat cair pada 

instrumentasi kontrol proses 

23     

Menghitung ketinggian zat 

cair menggunakan berbagai 

macam metoda pada 

instrumentasi kontrol proses 

24     

Mengoperasikan pengukuran 

tinggi permukaan zat cair 

menggunakan macam-macam 

alat ukur tinggi permukaan zat 

cair pada instrumentasi 

kontrol proses 

25 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang 

diampu 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) 

26     

Pengalaman belajar 

diterapkan berdasarkan hasil 

rancangan pembelajaran (C6) 

27   

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu yang terkait 

dengan pengalaman 

belajar dan tujuan 

pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran 

dijelaskandengan benar (C2) 

28     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) 

29     

Materi pembelajaran 

dipilihberdasarkan hasil 

identifikasi. (C4) 



30   

Melakukan perawatan 

dan perbaikan 

Kompresor pada system 

instrumentasi control 

proses 

Memerinci bagian â€“bagian 

dari setiap jenis kompresor 

31     

Mengelola cara pemeliharaan 

dan perbaikan kompresor 

sesuai SOP 

32   

Melakukan perawatan 

dan perbaikan Pompa 

pada instrumentasi 

control proses 

Memerinci bagian â€“bagian 

dari setiap jenis pompa 

33     
Mengelola cara pemeliharaan 

dan perawatan pompa 

34   

Menentukan jenis-jenis, 

prinsip kerja dan 

pemeliharaan boiler 

pada instrumentasi 

control proses 

Menginventarisir jenis-jenis 

boiler 

35     
Menganalisis prinsip kerja 

boiler 

36     
Memerinci bagian bagian 

boiler sesuai dengan standar 

37     
Melakukan overhaul boiler 

sesuai dengan SOP 

38 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5) 

39     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) 

40   
Melaksanakan 

pembelajaran yang 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan 



mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

di lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) 

41     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) 

42   

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

sumber belajar yang 

relavan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara 

utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C2) 

43     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) 

44     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh. (C3) 

45   

Mengoperasikan 

rangkaian elektronika 

analog pada sistem 

Mengkatagorikan macam-

macam komponen 

semikonduktor pada sistem 

kontrol proses 



instrumentasi kontrol 

proses 

46     

Mengoperasikan rangkaian 

elektronika analog pada 

sistem kontrol proses 

47   

Mengoperasikan 

rangkaian elektronika 

digital pada sistem 

instrumentasi kontrol 

proses 

Menganalisis rangkaian 

kombinasional pada sistem 

digital instrumentasi kontrol 

proses 

48     

Mengoperasikan rangkaian 

dasar memori pada system 

digital instrumentasi kontrol 

proses 

49     

Mengombinasikan kerja 

rangkaian conventer digital 

pada sistem instrumentsi 

kontrol proses 

50     

Mengoperasikan rangkaian 

conventer digital pada sistem 

instrumentsi kontrol proses 

51 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk 

kepentinganpembelajaran 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) 

52     

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) 

53   

Mengoperasikan 

rangkaian pengendali 

dengan menggunakan 

program mikrokontroler 

pada sistem 

instrumentasi kontrol 

proses 

Membuktikan program 

mikrokontroler pada 

rangkaian pengendalian 

sistem instrumentasi kontrol 

proses 



54     

Mengoperasikan rangkaian 

Pengendalian besaran proses 

menggunakan program 

mikrokontroler pada sistem 

instrumentasi kontrol proses 

55   

Mengoperasikan 

program PLC untuk 

mengendalikan besaran 

proses pada sistem 

instrumentasi kontrol 

proses 

Merancang program loop 

terbuka dan loop tertutup 

menggunakan system 

pengendalian PLC pada 

sistem instrumentasi kontrol 

proses 

56     

Mengoperasikan program 

PLC untuk mengendalikan 

besaran proses pada sistem 

instrumentasi kontrol proses 

57 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisisuntuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) 

58     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai perestasi 

secara optimal (C5) 

59   

Menyajikan gambar 

simbol-simbol sistem 

pengendalian dalam 

bentuk layout 

instrument elektrik, 

supply,dan signal pada 

sistem instrumentasi 

kontrol proses 

Menyajikan gambar simbol-

simbol sistem pengendalian 

instrumentasi kontrol proses 

60     

Menyajikan Lay Out of 

instrument electric pada 

sistem instrumentasi kontrol 

proses 



61     

Menyajikan Lay Out of 

instrument supply pada sistem 

instrumentasi kontrol proses 

62     

Menyajikan Lay Out of 

instrument signal pada sistem 

instrumentasi kontrol proses 

63   

Mengoperasikan Loop 

sistem pengendalian 

besaran proses 

Mengombinasikan kerja loop 

sistem pengedalian besaran 

proses pada sistem 

instrumentasi kontrol proses 

64     

Mengoperasikan kerja loop 

sistem pengedalian besaran 

proses pada sistem 

instrumentasi kontrol proses 

65 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik dengan bahasa 

yang khas dalam 

interaksi 

kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara 

siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian 

dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) 

66     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu. 

(C3) 

67     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 



dengan mata pelajaran yang 

diampu.(C3) 

68     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa. (C3) 

69   

Mengoperasikan sistem 

pengendalian mode ON-

OFF pada instrumentasi 

kontrol proses 

Menciptakan loop diagram 

system pengendalian pada 

instrumentasi kontrol proses 

dengan mode ON â€“ OFF 

70     

Mengoperasikan system 

pengendalian pada 

instrumentasi kontrol proses 

dengan mode ON - OFF 

71   

Mengoperasikan sistem 

pengendalian mode 

Proporsional pada 

instrumentasi kontrol 

proses 

Menciptakan loop diagram 

sistem pengendalian pada 

instrumentasi kontrol proses 

dengan mode Proporsional 

72     

Mengoperasikan system 

pengendalian pada 

instrumentasi kontrol proses 

dengan mode Proporsional 

73   

Mengoperasikan sistem 

pengendalian mode 

Proporsional + Integral 

pada instrumentasi 

kontrol proses 

Menciptakan loop diagram 

system pengendalian pada 

instrumentasi kontrol proses 

dengan mode Proporsional + 

Integral 

74     

Mengoperasikan system 

pengendalian pada 

instrumentasi kontrol proses 

dengan mode Proporsional + 

Integral 

75   

Mengoperasikan sistem 

pengendalian mode 

Proporsional + Derivatif 

Menciptakan loop diagram 

system pengendalian pada 

instrumentasi kontrol proses 



pada instrumentasi 

kontrol proses 

dengan mode Proporsional + 

Derivative 

76     

Mengoperasikan system 

pengendalian pada 

instrumentasi kontrol proses 

dengan mode Proporsional + 

Derivative 

77   

Mengoperasikan sistem 

pengendalian mode 

Proporsional + Integral 

+ Derivatif pada 

instrumentasi kontrol 

proses 

Menciptakan loop diagram 

system pengendalian pada 

instrumentasi kontrol proses 

dengan mode Proporsional + 

Integral + Derivative 

78     

Mengoperasikan system 

pengendalian pada 

instrumentasi kontrol proses 

dengan mode Proporsional + 

Integral + Derivative 

79 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian 

(C4) 

80     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket 

keahlian.(C3) 

81   

Mengembangkan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) 



82     
Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

83     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) 

84     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

85   
Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) 

86     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan(C3) 

87   

Mengoperasikan 

macam-macam sensing 

element pada 

instrumentasi kontrol 

proses 

Mengombinasikan kerja 

macam â€“macam sensing 

element besaran proses pada 

sistem instrumentasi kontrol 

proses 

88     

Mengoperasikan macam â€“ 

macam sensing element 

besaran proses pada sistem 

instrumentasi kontrol proses 

sesuai SOP 

89   

Mengoperasikan loop 

system pengontrolan 

untuk trouble shooting 

macam-macam 

transmitter dan 

tranducer pada 

isntrumentasi control 

proses 

Mengombinasikan kerja 

macam â€“macam transmitter 

dan transducer pada sistem 

instrumentasi kontrol proses 

90     

Mengoperasikan loop system 

pengontrolan untuk trouble 

shooting macam-macam 

transmitter dan tranducer 



91 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar (C3) 

92     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) 

93   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

merancang program 

remedial dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) 

94     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program 

pengayaan .(C3) 

95   

Mengoperasikan 

komponen-komponen 

loop sistem 

pengendalian pada 

sistem kontrol proses 

Memerinci komponen â€“ 

komponen sistem 

pengendalian pada sitem 

intrumentasi kontrol proses 

96     

Mengoperasikan komponen 

â€“komponen loop sistem 

pengendalian pada sistem 

instrumentasi kontrol proses 

97   

Melakukan perawatan 

dan perbaikan jenis-

jenis kontrol valve pada 

sistem instrumentasi 

kontrol proses 

Memerinci jenis â€“ jenis 

valve/katup pada sistem 

intrumentasi kontrol proses 

98     

Mengbongkar bagian â€“ 

bagian kontrol valve 

(overhaul) 

99     

Memperbaiki bagian â€“ 

bagian kontrol valve 

(overhaul) 



100     
Mengkonstruksikan bagian 

â€“ bagian kontrol valve 

101 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

Konsep refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan dijelaskan 

dengan benar . (C2) 

102     

Refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakangimanfaatkan 

untuk memperbaiki 

perencanaan pembelajaran 

(C3) 

103   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

dalammata pelajaran 

yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar 

. (C2) 

104     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) 

105     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) 

106     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) 

107     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran 

dalammata pelajaran yang 

diampu (C3) 

108   

Mengoperasikan loop 

proses untuk kalibrasi 

komponan positioner 

pada sistem 

intrumentasi kontrol 

proses 

Menguji kerja positioner pada 

sistem instrumentasi kontrol 

proses 



109     

Mengoperasikan loop proses 

untuk kalibrasi komponan 

positioner pada sistem 

intrumentasi kontrol proses 

110     

Menggeneralisasi cara kerja 

kalibrator untuk macam-

macam komponen sistem 

pengendalian proses 

111     

Mengoperasikan loop proses 

untuk kalibrasi komponan 

kontroler system pengendalian 

besaran proses pada sistem 

intrumentasi kontrol proses 

112     

Menguji kerja kontroler pada 

sistem instrumentasi kontrol 

proses 

113   

Mengoperasikan 

peralatan kalibrator 

untuk macam-macam 

komponen sistem 

pengendalian proses 

Menggeneralisasi cara kerja 

kalibrator untuk macam-

macam komponen sistem 

pengendalian proses 

114     

Mengoperasikan penggunaan 

peralatan kalibrator pada 

macam-macam komponen 

sistem pengendalian proses 

115   

Mengoperasikan 

macam-macam 

komponen pengendalian 

proses meliputi zero dan 

span pada loop kontrol 

sistem instrumentasi 

kontrol proses 

Menampilkan hasil 

pengkalibrasian macam-

macam komponen 

pengendalian proses 

116     

Mengoperasikan macam-

macam komponen 

pengendalian besaran proses 

pada loop control 

Kode : 1.180GF0000 

Mata Ujian : Matematika (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

siswa dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

siswa usia SMP/MTs yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Membedakan berbagai 

aspek perkembangan siswa 

berdasarkan ciri-cirinya  

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar siswa dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menentukan kesulitan 

belajar 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu 

Merancang kegiatan 

pembelajaran sesuai 

karakteristik mapel 

matematika SMP/MTs 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Memilih pengalaman belajar 

yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran mapel 

matematika SMP/MTs 

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. 

Mengklasifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan 

dilapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan sesuai rambu-

rambu kurikulum yang 

berlaku 



8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik siswa dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa dan 

mapel matematika 

SMP/MTs untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

9 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Memilih media teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang sesuai untuk 

membantu proses 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

siswa untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong siswa mencapai 

prestasi secara optimal. 

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

keterampilan untuk 

mencapai prestasi belajar 

optimal siswa 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan siswa 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik,dan santun 

dengan siswa dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal 

Memberikan tanggapan 

terhadap respon siswa 

SMP/MTs dalam interaksi 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs dengan bahasa 

yang khas secara efektif, 

empati, dan santun 

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mapel 

matematika SMP/MTs 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 



15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Mengkonstruksikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

dengan KKM yang sudah 

ditentukan  

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaiandan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial dengan 

menggunakan hasil 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

pembelajaran  

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Merumuskan masalah di 

kelas terkait mapel 

matematika SMP/MTs yang 

dapat dipecahkan dengan 

PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menggunakan bilangan, 

hubungan diantara 

bilangan, berbagai sistem 

bilangan dan teori 

bilangan. 

Menerapkan operasi pada 

bilangan dan aturannya pada 

berbagai konteks permasalahan. 

(0) 

2     
Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pola bilangan 

3     
Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan deret bilangan 

4     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan konsep dan 

sifat bilangan berpangkat dan 

bentuk akar 

5   

Menggunakan 

pengukuran dan 

penaksiran 

Menentukan hasil taksiran dari 

operasi beberapa bilangan 



6     
Menaksir dan menghitung luas 

bangun datar tak beraturan  

7   
Menggunakan logika 

matematika. 

Menerapkan prinsip silogisme 

dalam menarik kesimpulan 

8   
Menggunakan konsep-

konsep geometri. 

Menganalisis bangun datar 

berdasarkan sifat-sifatnya 

9     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan sifat-sifat 

bangun datar 

10     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas bangun 

datar 

11     
Menganalisis bangun ruang 

berdasarkan sifat-sifatnya 

12     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan volume 

bangun ruang 

13     

Mengidentifikasi macam 

transformasi geometri pada 

suatu pernyataan geometris 

14     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan Teorema 

Pythagoras 

15   

Menggunakan konsep-

konsep statistika dan 

peluang. 

Menjelaskan pengertian ruang 

sampel dan kejadian 

16     

Menerapkan konsep peluang 

kejadian untuk menyelesaikan 

masalah. 

17     

Menentukan ukuran pemusatan 

yang tepat untuk mewakili 

suatu populasi. 

18     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan konsep 

statistika  



19   
Menggunakan pola dan 

fungsi. 
Membedakan relasi dan fungsi 

20     
Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi kuadrat 

21   
Menggunakan konsep-

konsep aljabar. 

Menentukan model matematika 

dari masalah nyata 

22     
Melakukan operasi bentuk 

aljabar 

23     

Menggunakan konsep 

persamaan linear satu variable 

dalam menyelesaikan masalah 

nyata 

24     

Menggunakan konsep 

pertidaksamaan linear satu 

variable dalam menyelesaikan 

masalah nyata 

25     
Mengidentifikasi sifat-sifat 

persamaan kuadrat 

26     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan persamaan 

kuadrat 

27     
Menganalsis sifat-sifat pada 

persamaan garis lurus  

28   
Menjelaskan sejarah dan 

filsafat matematika. 

Mengidentifikasi karakteristik 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs yang sesuai dengan 

aliran filsafat matematikanya 

29   

Mampu menggunakan 

alat peraga, alat ukur, 

alat hitung, piranti lunak 

komputer, model 

matematika, dan model 

statistika. 

Mengidentifikasi penggunaan 

alat peraga yang sesuai dengan 

KD dan materi pembelajaran 

matematika SMP/MTs yang 

dipelajari siswa 

30     

Menganalisis penggunaan 

piranti yang berhubungan 

dengan komputer/TIK dalam 



pengelolaan pembelajaran 

matematika SMP/MTs 

31 

Memahami standar 

kompetensi mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami standar 

kompetensi mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis keterkaitan antara 

SKL, KI, KD mapel 

matematika SMP/MTs 

32   

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran 

yang diampu. 

Menganalisis indikator 

pencapaian pada suatu KD 

Matematika SMP/MTs 

33   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi tujuan 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs pada suatu KD 

matematika SMP/MTs 

34 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara reatif 

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

siswa 

Menentukan materi 

pembelajaran pada kegiatan 

memecahkan masalah 

matematika yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa 

SMP/MTs 

35   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif 

Menentukan materi 

pembelajaran yang dapat 

mengoptimalkan kemampuan 

siswa dengan kecepatan belajar 

beragam dalam pembelajaran 

matematika SMP/MTs 

36     

Meyusun bahan ajar 

matematika yang kontekstual 

dengan tingkat perkembangan 

siswa SMP/MTs dan 

perkembangan jaman 

37 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. (0) 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menentukan kegiatan 

peningkatan keprofesionalan 

yang didasarkan hasil refleksi 

dan terkait dengan pengelolaan 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs  

38   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menentukan masalah dalam 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs untuk bahan 

penelitian tindakan kelas 



39     

Menjelaskan cara-cara 

menindaklanjuti hasil penelitian 

tindakan kelas untuk 

memperbaiki kualitas proses 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs 

40   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar 

dari berbagai sumber. 

Mengidentifikasi kegiatan up to 

date yang berhubungan dengan 

perkembangan pembelajaran 

matematika SMP/MTs  

41 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi dalam 

berkomunikasi. 

Mengidentifikasi kegiatan 

memanfaatkan TIK untuk 

berkomunikasi yang terkait 

dengan pengelolaan 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs 

42   Memanfaatkan teknologi 

Menentukan kegiatan 

memanfaatkan internet untuk 

penelusuran sumber belajar 

yang diperlukan dalam 

pengembangan diri yang terkait 

dengan pengelolaan 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs 

Kode : 1.180GG0000 

Mata Ujian : Matematika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

siswa dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

siswa usia SMP/MTs yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Membedakan berbagai 

aspek perkembangan siswa 

berdasarkan ciri-cirinya  

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar siswa dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menentukan kesulitan 

belajar 



3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu 

Merancang kegiatan 

pembelajaran sesuai 

karakteristik mapel 

matematika SMP/MTs 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Memilih pengalaman belajar 

yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran mapel 

matematika SMP/MTs 

5   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. 

Mengklasifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

7   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan 

dilapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan sesuai rambu-

rambu kurikulum yang 

berlaku 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik siswa dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa dan 

mapel matematika 

SMP/MTs untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

9 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Memilih media teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang sesuai untuk 

membantu proses 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs 



10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

siswa untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong siswa mencapai 

prestasi secara optimal. 

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

keterampilan untuk 

mencapai prestasi belajar 

optimal siswa 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan siswa 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik,dan santun 

dengan siswa dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal 

Memberikan tanggapan 

terhadap respon siswa 

SMP/MTs dalam interaksi 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs dengan bahasa 

yang khas secara efektif, 

empati, dan santun 

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mapel 

matematika SMP/MTs 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Mengkonstruksikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

dengan KKM yang sudah 

ditentukan  

16   

Menggunakan informasi 

hasil penilaiandan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Merancang program 

remedial dengan 

menggunakan hasil 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

pembelajaran  

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 



18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Merumuskan masalah di 

kelas terkait mapel 

matematika SMP/MTs yang 

dapat dipecahkan dengan 

PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menggunakan bilangan, 

hubungan diantara 

bilangan, berbagai sistem 

bilangan dan teori 

bilangan. 

Menerapkan operasi pada 

bilangan dan aturannya pada 

berbagai konteks permasalahan. 

(0) 

2     
Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pola bilangan 

3     
Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan deret bilangan 

4     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan konsep dan 

sifat bilangan berpangkat dan 

bentuk akar 

5   

Menggunakan 

pengukuran dan 

penaksiran 

Menentukan hasil taksiran dari 

operasi beberapa bilangan 

6     
Menaksir dan menghitung luas 

bangun datar tak beraturan  

7   
Menggunakan logika 

matematika. 

Menerapkan prinsip silogisme 

dalam menarik kesimpulan 

8   
Menggunakan konsep-

konsep geometri. 

Menganalisis bangun datar 

berdasarkan sifat-sifatnya 

9     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan sifat-sifat 

bangun datar 

10     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas bangun 

datar 



11     
Menganalisis bangun ruang 

berdasarkan sifat-sifatnya 

12     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan volume 

bangun ruang 

13     

Mengidentifikasi macam 

transformasi geometri pada 

suatu pernyataan geometris 

14     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan Teorema 

Pythagoras 

15   

Menggunakan konsep-

konsep statistika dan 

peluang. 

Menjelaskan pengertian ruang 

sampel dan kejadian 

16     

Menerapkan konsep peluang 

kejadian untuk menyelesaikan 

masalah. 

17     

Menentukan ukuran pemusatan 

yang tepat untuk mewakili 

suatu populasi. 

18     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan konsep 

statistika  

19   
Menggunakan pola dan 

fungsi. 
Membedakan relasi dan fungsi 

20     
Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi kuadrat 

21   
Menggunakan konsep-

konsep aljabar. 

Menentukan model matematika 

dari masalah nyata 

22     
Melakukan operasi bentuk 

aljabar 

23     

Menggunakan konsep 

persamaan linear satu variable 

dalam menyelesaikan masalah 

nyata 



24     

Menggunakan konsep 

pertidaksamaan linear satu 

variable dalam menyelesaikan 

masalah nyata 

25     
Mengidentifikasi sifat-sifat 

persamaan kuadrat 

26     

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan persamaan 

kuadrat 

27     
Menganalsis sifat-sifat pada 

persamaan garis lurus  

28   
Menjelaskan sejarah dan 

filsafat matematika. 

Mengidentifikasi karakteristik 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs yang sesuai dengan 

aliran filsafat matematikanya 

29   

Mampu menggunakan 

alat peraga, alat ukur, 

alat hitung, piranti lunak 

komputer, model 

matematika, dan model 

statistika. 

Mengidentifikasi penggunaan 

alat peraga yang sesuai dengan 

KD dan materi pembelajaran 

matematika SMP/MTs yang 

dipelajari siswa 

30     

Menganalisis penggunaan 

piranti yang berhubungan 

dengan komputer/TIK dalam 

pengelolaan pembelajaran 

matematika SMP/MTs 

31 

Memahami standar 

kompetensi mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami standar 

kompetensi mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis keterkaitan antara 

SKL, KI, KD mapel 

matematika SMP/MTs 

32   

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran 

yang diampu. 

Menganalisis indikator 

pencapaian pada suatu KD 

Matematika SMP/MTs 

33   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi tujuan 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs pada suatu KD 

matematika SMP/MTs 



34 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara reatif 

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

siswa 

Menentukan materi 

pembelajaran pada kegiatan 

memecahkan masalah 

matematika yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa 

SMP/MTs 

35   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif 

Menentukan materi 

pembelajaran yang dapat 

mengoptimalkan kemampuan 

siswa dengan kecepatan belajar 

beragam dalam pembelajaran 

matematika SMP/MTs 

36     

Meyusun bahan ajar 

matematika yang kontekstual 

dengan tingkat perkembangan 

siswa SMP/MTs dan 

perkembangan jaman 

37 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. (0) 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menentukan kegiatan 

peningkatan keprofesionalan 

yang didasarkan hasil refleksi 

dan terkait dengan pengelolaan 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs  

38   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menentukan masalah dalam 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs untuk bahan 

penelitian tindakan kelas 

39     

Menjelaskan cara-cara 

menindaklanjuti hasil penelitian 

tindakan kelas untuk 

memperbaiki kualitas proses 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs 

40   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar 

dari berbagai sumber. 

Mengidentifikasi kegiatan up to 

date yang berhubungan dengan 

perkembangan pembelajaran 

matematika SMP/MTs  

41 
Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

Mengidentifikasi kegiatan 

memanfaatkan TIK untuk 

berkomunikasi yang terkait 



komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

komunikasi dalam 

berkomunikasi. 

dengan pengelolaan 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs 

42   Memanfaatkan teknologi 

Menentukan kegiatan 

memanfaatkan internet untuk 

penelusuran sumber belajar 

yang diperlukan dalam 

pengembangan diri yang terkait 

dengan pengelolaan 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs 

Kode : 1.180GJ0000 

Mata Ujian : Matematika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, dan 

sosial-emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi 

penyebab kesulitan siswa 

dalam meyajikan atau 

menuangkan gagasan 

dalam bahasa lisan 

maupun tulis 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menggunakan secara 

terpadu berbagai strategi, 

pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam pembelajaran 

matematika 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai 



5   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memilih materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

6 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Menggunakan kata kerja 

yang tepat untuk 

merumuskan indikator 

sesuai dengan kompetensi 

dasar  

7   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan dilapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. (0) 

Mencontohkan suatu 

pembelajaran yang 

mendidik dan tidak 

mendidik dengan 

memperhatikan keamanan 

8   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Memilih sumber belajar 

yang sesuai untuk tujuan 

pembelajaran yang telah 

ditentukan (1) 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Mengaplikasikan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

mengoptimalkan 

pembelajaran matematika 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menyajikan kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama 

yang baik antarpeserta 

didik. 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik,dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal 

Berkomunikasi secara 

empatik dan santun 

dengan peserta didik agar 

mau terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran 



12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses danhasil belajar yang 

penting untuk dinilaidan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan teknik 

penilaian proses dan hasil 

belajar pada peristiwa 

kegiatan pembelajaran 

13   

Mengembangkan instrumen 

penilaiandan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menyusun instrumen 

penilaian untuk suatu 

indikator. 

14   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menyusun alat penilaian 

yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi 

tertentu seperti yang 

tertulis dalam RPP. 

15 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar (0) 

Menentukan kriteria 

ketuntasan belajar pada 

suatu kompetensi tertentu 

16   

Menggunakan informasi hasil 

penilaiandan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. (0) 

Menentukan program 

remedial yang sesuai 

berdasarkan hasil 

penilaian dan evaluasi. 

17 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Menentukan komponen 

pembelajaran yang perlu 

diperbaiki berdasarkan 

hasil refleksi 

pembelajaran satu 

kompetensi dasar (KD) 

matematika 

18   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Mendeskripsikan 

karakteristik Penelitian 

Tindakan Kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menggunakan bilangan, 

hubungan di antara 

bilangan,berbagai sistem 

bilangan dan teori 

bilangan. 

Menganalisis hubungan 

berbagai jenis dan bentuk 

bilangan. 

2   

Menggunakan 

pengukuran dan 

penaksiran 

Menentukan hasil taksiran dari 

operasi beberapa bilangan 

3   
Menggunakan logika 

matematika. 

Menentukan ingkaran, 

konjungsi, disjungsi, 

implikasi, biimplikasi dan 

ingkarannya 

4     

Menerapkan modus ponens, 

modus tollens dan prinsip 

silogisme dalam menarik 

kesimpulan (0) 

5     

Menerapkan logika 

matematika dalam pemecahan 

masalah yang berkaitan 

dengan pernyataan majemuk 

dan pernyataan berkuantor (0) 

6   
Menggunakan konsep-

konsep geometri. 

Menerapkan konsep luas 

bangun datar dalam 

menyelesaikan masalah pada 

kehidupan sehari-hari 

7     

Mengidentifikasi suatu 

pernyataan geometris sesuai 

dengan aksioma dan teorema 

yang berlaku 

8   

Menggunakan konsep-

konsep statistika dan 

peluang. 

Menjelaskan pengertian ruang 

sampel dan kejadian 

9     

Menentukan ukuran 

pemusatan yang tepat untuk 

mewakili suatu populasi. 

10     

Memahami prosedur 

menentukan median pada data 

berkelompok 



11     
Memilih representasi yang 

tepat dalam penyajian data. 

12     

Dapat menggunakan konsep 

statistika dalam penyelesaian 

masalah. 

13   
Menggunakan pola dan 

fungsi. 

Menggunakan pola bilangan 

dalam barisan atau deret untuk 

menyelesaikan masalah 

14     

Menerapkan konsep komposisi 

fungsi dan invers fungsi dalam 

menyelesaikan masalah nyata. 

15   
Menggunakan konsep-

konsep aljabar. 

Menentukan model 

matematika dari masalah nyata 

16     

Mengaplikasikan konsep 

barisan dan deret aritmetika 

/geometri dalam 

menyelesaikan masalah nyata 

17     

Menggunakan diskriminan 

untuk menyelesaikan masalah 

persamaan kuadrat 

18   

Menggunakan konsep-

konsep kalkulus dan 

geometri analitik. 

Menggunakan sifat limit 

fungsi untuk menghitung 

bentuk tak tentu fungsi aljabar 

dan trigonometri 

19     

Menghitung integral tak tentu 

dan integral tentu dari fungsi 

aljabar dan fungsi trigonometri 

yang sederhana 

20   
Menggunakan konsep dan 

proses matematika diskrit. 

Dapat memilih prinsip 

permutasi atau kombinasi 

dalam menyelesaikan masalah 

diskrit 

21     

Menggunakan hukum Deâ€™ 

Morgan untuk menyelesaikan 

masalah 

22   
Menggunakan 

trigonometri. 

Memahami satuan pengukuran 

sudut. 



23     

Menjelaskan konsep enam 

perbandingan trigonometri, 

fungsi trigonometri, dan 

inversnya. 

24     
Mengidentifikasi sifat-sifat 

grafik fungsi trigonometri. 

25     

Menggunakan sifat 

maksimum/minimum fungsi 

untuk penyelesaian masalah. 

26     

Menerapkan identitas 

trigonometri dalam 

penyelesaian masalah. 

27     

Menggunakan konsep-konsep 

trigonometri untuk 

penyelesaian masalah. 

28   
Menggunakan vektor dan 

matriks. 

Dapat menggunakan konsep 

proyeksi dalam memecahan 

masalah vektor. 

29     
Dapat melakukan operasi 

hitung perkalian pada matriks. 

30     

Dapat menentukan determinan 

suatu matriks ordo 2 x 2 dan 3 

x 3 

31   
Menjelaskan sejarah dan 

filsafat matematika. 

Mengidentifikasi manfaat 

sejarah matematika untuk 

memotivasi siswa dalam 

pembelajaran matematika 

32   

Mampu menggunakan alat 

peraga, alat ukur, alat 

hitung, piranti lunak 

komputer, model 

matematika, dan model 

statistika. 

Menggunakan alat peraga 

matematika  

33 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami standar 

kompetensi mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis kompetensi 

dasar (KD) dari suatu KI pada 

pelajaran matematika 



34   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Dapat menetapkan indikator-

indikator yang tepat untuk 

suatu kompetensi dasar 

matematika 

35 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik. (0) 

Memilih masalah untuk 

penelitian tindakan kelas 

36   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

37 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus. 

Dapat mengidentifikasi 

kegiatan-kegiatan refleksi atas 

kinerja sendiri.  

38   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

proses pembelajaran. 

39   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Merancang penyelesaian 

masalah dalam rangka 

penelitian tindakan kelas 

40   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber. 

Menelaah konteks sebagai 

pemicu proses pembelajaraan 

41 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Melakukan pengiriman dan 

penerimaan pesan atau 

dokumen menggunakan email 

42   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri. 

Dapat memanfaatkan internet 

untuk penelusuran sumber 



belajar, baik artikel maupun 

buku. 

Kode : 1.180GM1000 

Mata Ujian : Matematika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 



dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 



diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 



21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 



kepentingan 

pembelajaran (0) 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 



ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     
Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 



pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

Menggunakan bilangan, 

hubungan di antara 

bilangan, berbagai sistem 

bilangan dan teori 

bilangan. 

Menentukan jenis bilangan 

pada suatu bentuk akar 

kuadrat 

2     

Menggunakan konsep 

barisan dan deret untuk 

menyesaikan masalah 



3     

Menganalisis hubungan 

persamaan polinomial, 

pembagi, dan sisa 

pembagiannya 

4     

menggunakan konsep 

eksponensial dan logaritma 

untuk menyelesaikan 

masalah 

5     
Menerapkan operasi pada 

bilangan riil 

6     
Menerapkan operasi pada 

bilangan berpangkat 

7     
Menerapkan konsep 

logaritma 

8   
Menggunakan pengukuran 

dan penaksiran 

Menaksir (menduga) hasil 

operasi beberapa bilangan 

9     
Membandingkan beberapa 

hasil operasi dua bilangan 

10     

Menentukan di antara 

bangun bangun yang 

mempunyai luas/keliling 

terbesar jika diketahui 

keliling/luasnya sama 

11     
Menerapkan konsep 

kesalahan pengukuran 

12     
Menerapkan konsep operasi 

hasil pengukuran 

13   
Menggunakan logika 

matematika.  

Mengidentifikasi 

pernyataan 

14     
Menentukan ingkaran suatu 

pernyataan majemuk 

15     

Menentukan pernyataan 

yang ekuivalen dengan 

pernyataan yang diketahui 

16     
Menentukan kesimpulan 

dari suatu penalaran logis. 



17     

Mendeskripsikan ingkaran, 

konjungsi, disjungsi, 

implikasi, biimplikasi dan 

ingkarannya 

18     
Mendeskripsikan invers, 

konvers dan kontraposisi 

19     

Menerapkan modus ponens, 

modus tollens dan prinsip 

silogisme dalam menarik 

kesimpulan 

20   
Menggunakan konsep-

konsep geometri.  

Mengidentifikasi sifat-sifat 

atau karakteristik bangun 

datar 

21     
Menyelesaikan masalah 

terkait luas bangun datar 

22     
Menyelesaikan masalah 

terkait volum bangun ruang 

23     

Menyelesaikan masalah 

terkait sifat kesejajaran dan 

ketegaklurusan 

24     

Membuktikan pernyataan 

geometris melalui aksioma 

dan teorema. 

25     

Menentukan keliling 

bangun datar dan luas 

daerah bangun datar 

26     
Menerapkan transformasi 

bangun datar  

27     
Menerapkan konsep 

volume bangun ruang 

28     

Menentukan hubungan 

antar unsur-unsur dalam 

bangun ruang 

29   

Menggunakan konsep-

konsep statistika dan 

peluang.  

Dapat menggunakan 

konsep tendensi sentral 



untuk menyelesaikan 

masalah 

30     

Dapat menggunakan 

konsep frekuensi relatif 

untuk memecahkan 

masalah peluang 

31     

Dapat memilih representasi 

yang tepat dalam 

menyajikan data  

32     

Dapat menerapkan konsep 

peluang kejadian untuk 

menyelesaikan masalah 

33     
Menentukan ukuran 

pemusatan data 

34     

Mendeskripsikan kaidah 

pencacahan, permutasi, dan 

kombinasi 

35     
Menghitung peluang suatu 

kejadian 

36     

Dapat menyajikan data 

ukuran menjadi data statitik 

deskriptif  

37   
Menggunakan pola dan 

fungsi.  

Menggunakan pola 

bilangan dalam barisan atau 

deret untuk menyelesaikan 

masalah 

38     

Menemukan pola untuk 

menyelesaikan masalah 

sehari-hari. 

39     

Menerapkan konsep fungsi 

linear untuk menyelesaikan 

masalah 

40     

Menerapkan konsep fungsi 

dalam menyelesaikan 

masalah nyata. 



41     
Menerapkan konsep barisan 

dan deret aritmatika 

42     
Menerapkan konsep barisan 

dan deret geometri 

43   
Menggunakan konsep-

konsep aljabar.  
Memfaktorkan suku banyak 

44     

Menggunakan identitas 

aljabar dalam memecahkan 

masalah 

45     

Menyelesaikan sistem 

persamaan linier dua 

variabel 

46     

Menggunakan sifat akar-

akar persamaan kuadrat 

untuk menyelesaikan soal 

47     

Menerapkan konsep fungsi 

kuadrat dalam 

menyelesaikan masalah 

nyata (0) 

48     
Menerapkan konsep fungsi 

eksponen 

49     

Menentukan himpunan 

penyelesaian persamaan 

dan pertidaksamaan kuadrat 

50     

Menentukan himpunan 

penyelesaian persamaan 

dan pertidaksamaan kuadrat 

51     
Menyelesaikan sistem 

persamaan 

52     
Menyelesaikan masalah 

program linear 

53   
Menggunakan vektor dan 

matriks. 

Melakukan operasi pada 

vektor 

54     
Melakukan operasi hitung 

perkalian pada matriks 



55     

Menentukan determinan 

suatu matriks ordo 2 x 2 

atau 3 x 3 

56     

Menggunakan konsep 

proyeksi vektor dalam 

menentukan sudut. 

57     
Menerapkan konsep vektor 

pada bangun ruang 

58     

Menerapkan konsep 

matriks pada bidang 

kejuruan 

59   

Menggunakan konsep-

konsep kalkulus dan 

geometri analitik.  

Menghitung nilai limit 

fungsi aljabar 

60     

Menghitung luas daerah 

yang dibatasi oleh beberapa 

grafik fungsi 

61     
Menganalisis karakteristik 

turunan suatu fungsi. 

62     

Menghitung luas daerah 

yang dibatasi oleh 2 grafik 

fungsi yang diketahui atau 

beberapa titik yang 

dilaluinya 

63     

Menggunakan sifat irisan 

kerucut dalam memecahkan 

masalah nyata 

64     

Menggunakan sifat limit 

fungsi untuk menghitung 

bentuk tak tentu fungsi 

aljabar dan trigonometri 

65     

Menghitung integral tak 

tentu dan integral tentu dari 

fungsi aljabar dan fungsi 

trigonometri yang 

sederhana 



66   
Menggunakan konsep dan 

proses matematika diskrit.  

Menerapkan aturan 

pencacahan dalam 

memecahkan masalah 

67     

Menggunakan sifat-sifat 

notasi sigma dalam 

memecahkan masalah 

68     

Memilih prinsip permutasi 

atau kombinasi dalam 

menyelesaikan masalah 

diskrit. 

69     

Menerapkan prinsip 

inklusi-eksklusi untuk 

memecahkan masalah 

diskrit 

70   
Menggunakan 

trigonometri.  

Menentukan ukuran suatu 

segitiga dengan 

menggunakan 

perbandingan trigonometri. 

71     

Menggunakan aturan sinus 

atau kosinus untuk 

memecahkan masalah 

72     
Dapat membuktikan suatu 

identitas trigonometri 

73     

Menggunakan nilai 

maksimum fungsi 

trigonometri dalam 

menyelesaikan masalah 

74     

Menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

suatu sudut 

75     

Menerapkan rumus 

trigonometri jumlah dan 

selisih dua sudut 

76     
Menyelesaikan persamaan 

trigonometri 

77   
Menjelaskan sejarah dan 

filsafat matematika.  

Menjelaskan sejarah 

penemuan beberapa konsep 



dasar dan penting dalam 

matematika 

78     

Menyebutkan dan 

menggunakan karakteristik 

matematika di sekolah 

79     

Menjelaskan sistem 

aksiomatis pada 

matematika 

80     
Menjelaskan perkembangan 

Filsafat Matematika 

81   

Mampu menggunakan alat 

peraga, alat ukur, alat 

hitung, piranti lunak 

komputer, model 

matematika, dan model 

statistika.  

Memilih alat ukur, alat 

hitung, atau alat lukis 

dengan tepat untuk 

membantu pembelajaran 

matematika 

82     
Menggunakan alat peraga 

matematika secara efektif 

83     

Memanfaatkan program 

komputer untuk 

pembelajaran matematika 

84 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

85 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu 

secara kreatif. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik 

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

86 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

diri. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

87   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri 

Menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri 



88 

Mengembangkan 

keprofesian secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan keprofesian 

Menggunakan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan. 

89   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber 

Terlibat dalam kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber. 

Kode : 1.180GM4000 

Mata Ujian : Matematika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 



kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 



12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 



20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 



26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 



32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 



39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 



48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

Menggunakan bilangan, 

hubungan di antara 

bilangan, berbagai sistem 

bilangan dan teori 

bilangan. 

Menentukan jenis bilangan 

pada suatu bentuk akar 

kuadrat 



2     

Menggunakan konsep 

barisan dan deret untuk 

menyesaikan masalah 

3     

Menganalisis hubungan 

persamaan polinomial, 

pembagi, dan sisa 

pembagiannya 

4     

menggunakan konsep 

eksponensial dan logaritma 

untuk menyelesaikan 

masalah 

5     
Menerapkan operasi pada 

bilangan riil 

6     
Menerapkan operasi pada 

bilangan berpangkat 

7     
Menerapkan konsep 

logaritma 

8   
Menggunakan pengukuran 

dan penaksiran 

Menaksir (menduga) hasil 

operasi beberapa bilangan 

9     
Membandingkan beberapa 

hasil operasi dua bilangan 

10     

Menentukan di antara 

bangun bangun yang 

mempunyai luas/keliling 

terbesar jika diketahui 

keliling/luasnya sama 

11     
Menerapkan konsep 

kesalahan pengukuran 

12     
Menerapkan konsep operasi 

hasil pengukuran 

13   
Menggunakan logika 

matematika.  

Mengidentifikasi 

pernyataan 

14     
Menentukan ingkaran suatu 

pernyataan majemuk 



15     

Menentukan pernyataan 

yang ekuivalen dengan 

pernyataan yang diketahui 

16     
Menentukan kesimpulan 

dari suatu penalaran logis. 

17     

Mendeskripsikan ingkaran, 

konjungsi, disjungsi, 

implikasi, biimplikasi dan 

ingkarannya 

18     
Mendeskripsikan invers, 

konvers dan kontraposisi 

19     

Menerapkan modus ponens, 

modus tollens dan prinsip 

silogisme dalam menarik 

kesimpulan 

20   
Menggunakan konsep-

konsep geometri.  

Mengidentifikasi sifat-sifat 

atau karakteristik bangun 

datar 

21     
Menyelesaikan masalah 

terkait luas bangun datar 

22     
Menyelesaikan masalah 

terkait volum bangun ruang 

23     

Menyelesaikan masalah 

terkait sifat kesejajaran dan 

ketegaklurusan 

24     

Membuktikan pernyataan 

geometris melalui aksioma 

dan teorema. 

25     

Menentukan keliling 

bangun datar dan luas 

daerah bangun datar 

26     
Menerapkan transformasi 

bangun datar  

27     
Menerapkan konsep 

volume bangun ruang 



28     

Menentukan hubungan 

antar unsur-unsur dalam 

bangun ruang 

29   

Menggunakan konsep-

konsep statistika dan 

peluang.  

Dapat menggunakan 

konsep tendensi sentral 

untuk menyelesaikan 

masalah 

30     

Dapat menggunakan 

konsep frekuensi relatif 

untuk memecahkan 

masalah peluang 

31     

Dapat memilih representasi 

yang tepat dalam 

menyajikan data  

32     

Dapat menerapkan konsep 

peluang kejadian untuk 

menyelesaikan masalah 

33     
Menentukan ukuran 

pemusatan data 

34     

Mendeskripsikan kaidah 

pencacahan, permutasi, dan 

kombinasi 

35     
Menghitung peluang suatu 

kejadian 

36     

Dapat menyajikan data 

ukuran menjadi data statitik 

deskriptif  

37   
Menggunakan pola dan 

fungsi.  

Menggunakan pola 

bilangan dalam barisan atau 

deret untuk menyelesaikan 

masalah 

38     

Menemukan pola untuk 

menyelesaikan masalah 

sehari-hari. 

39     

Menerapkan konsep fungsi 

linear untuk menyelesaikan 

masalah 



40     

Menerapkan konsep fungsi 

dalam menyelesaikan 

masalah nyata. 

41     
Menerapkan konsep barisan 

dan deret aritmatika 

42     
Menerapkan konsep barisan 

dan deret geometri 

43   
Menggunakan konsep-

konsep aljabar.  
Memfaktorkan suku banyak 

44     

Menggunakan identitas 

aljabar dalam memecahkan 

masalah 

45     

Menyelesaikan sistem 

persamaan linier dua 

variabel 

46     

Menggunakan sifat akar-

akar persamaan kuadrat 

untuk menyelesaikan soal 

47     

Menerapkan konsep fungsi 

kuadrat dalam 

menyelesaikan masalah 

nyata (0) 

48     
Menerapkan konsep fungsi 

eksponen 

49     

Menentukan himpunan 

penyelesaian persamaan 

dan pertidaksamaan kuadrat 

50     

Menentukan himpunan 

penyelesaian persamaan 

dan pertidaksamaan kuadrat 

51     
Menyelesaikan sistem 

persamaan 

52     
Menyelesaikan masalah 

program linear 

53   
Menggunakan vektor dan 

matriks. 

Melakukan operasi pada 

vektor 



54     
Melakukan operasi hitung 

perkalian pada matriks 

55     

Menentukan determinan 

suatu matriks ordo 2 x 2 

atau 3 x 3 

56     

Menggunakan konsep 

proyeksi vektor dalam 

menentukan sudut. 

57     
Menerapkan konsep vektor 

pada bangun ruang 

58     

Menerapkan konsep 

matriks pada bidang 

kejuruan 

59   

Menggunakan konsep-

konsep kalkulus dan 

geometri analitik.  

Menghitung nilai limit 

fungsi aljabar 

60     

Menghitung luas daerah 

yang dibatasi oleh beberapa 

grafik fungsi 

61     
Menganalisis karakteristik 

turunan suatu fungsi. 

62     

Menghitung luas daerah 

yang dibatasi oleh 2 grafik 

fungsi yang diketahui atau 

beberapa titik yang 

dilaluinya 

63     

Menggunakan sifat irisan 

kerucut dalam memecahkan 

masalah nyata 

64     

Menggunakan sifat limit 

fungsi untuk menghitung 

bentuk tak tentu fungsi 

aljabar dan trigonometri 

65     

Menghitung integral tak 

tentu dan integral tentu dari 

fungsi aljabar dan fungsi 



trigonometri yang 

sederhana 

66   
Menggunakan konsep dan 

proses matematika diskrit.  

Menerapkan aturan 

pencacahan dalam 

memecahkan masalah 

67     

Menggunakan sifat-sifat 

notasi sigma dalam 

memecahkan masalah 

68     

Memilih prinsip permutasi 

atau kombinasi dalam 

menyelesaikan masalah 

diskrit. 

69     

Menerapkan prinsip 

inklusi-eksklusi untuk 

memecahkan masalah 

diskrit 

70   
Menggunakan 

trigonometri.  

Menentukan ukuran suatu 

segitiga dengan 

menggunakan 

perbandingan trigonometri. 

71     

Menggunakan aturan sinus 

atau kosinus untuk 

memecahkan masalah 

72     
Dapat membuktikan suatu 

identitas trigonometri 

73     

Menggunakan nilai 

maksimum fungsi 

trigonometri dalam 

menyelesaikan masalah 

74     

Menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

suatu sudut 

75     

Menerapkan rumus 

trigonometri jumlah dan 

selisih dua sudut 

76     
Menyelesaikan persamaan 

trigonometri 



77   
Menjelaskan sejarah dan 

filsafat matematika.  

Menjelaskan sejarah 

penemuan beberapa konsep 

dasar dan penting dalam 

matematika 

78     

Menyebutkan dan 

menggunakan karakteristik 

matematika di sekolah 

79     

Menjelaskan sistem 

aksiomatis pada 

matematika 

80     
Menjelaskan perkembangan 

Filsafat Matematika 

81   

Mampu menggunakan alat 

peraga, alat ukur, alat 

hitung, piranti lunak 

komputer, model 

matematika, dan model 

statistika.  

Memilih alat ukur, alat 

hitung, atau alat lukis 

dengan tepat untuk 

membantu pembelajaran 

matematika 

82     
Menggunakan alat peraga 

matematika secara efektif 

83     

Memanfaatkan program 

komputer untuk 

pembelajaran matematika 

84 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

85 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu 

secara kreatif. 

Mengolah materi pelajaran 

yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik 

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

86 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

diri. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 



87   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri 

Menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri 

88 

Mengembangkan 

keprofesian secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan keprofesian 

Menggunakan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan. 

89   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber 

Terlibat dalam kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber. 

Kode : 1.526GM2010 

Mata Ujian : Multimedia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya  

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya 

3     

Mampu mengemukakan 

karakteristik psikologi 

perkembangan pada tahapan 

operasi formal menurut 

pandangan Piaget 

4   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 



5   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

6   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik 

terhadap penguasaan 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu (0) 

7     

Disajikan kasus siswa 

seperti sulit berkonsentrasi, 

suka mengganggu, tatapan 

mata selalu berpindah, 

ketika PBM berlangsung, 

Peserta ujian (PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari siswa tersebut. 

(3) 

8 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Diilustrasikan sebuah 

pembelajaran yang 

dilakukan oleh seorang 

guru, PU mampu 

menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

digunakan oleh guru 

tersebut. 

9     

PU mampu menjelaskan ciri 

yang terdapat dalam model 

pembelajaran 

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan yang 

diampu (0) 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

11   

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menguraikan rumusan 

tujuan pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 



kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

12   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang dimampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

13     

Disajikan sebuah tujuan 

pembelajaran, PU mampu 

menentukan pengalaman 

belajar yang paling awal 

diberikan sesuai dengan 

tujuan tersebut. 

14     

PU mampu menentukan 

pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

15   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap 

16     

Disajikan ilustrasi tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar, PU 

mampu menentukan materi 

pembelajaran yang susuai 

dengan ilustrasi tersebut. 

17   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 



prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

18   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik (karakteristik 

peserta didik, teoribelajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

20   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

21   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang 

akan dipelajari peserta didik 

22     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

23     Menyusun RPP 

24     

Disajikan sebuah komponen 

RPP yang rumpang, PU 

mampu menunjukkan 

bagian yang tepat untuk 

mengisi bagian rumpang 

tersebut.  

25     

Disajikan sebuah indikator 

pembelajaran yang 

mengandung kesalahan, PU 

mampu mengoreksi kesalah 

yang terdapat dalam 

indikator tersebut 



26     

PU mampu mengidentifikasi 

unsur-unsur yang termuat 

dalam kegiatan 

pembelajaran dalam 

penulisan RPP. 

27   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

28     

Disajikan gambar/ilustrasi 

siswa yang sedang 

memperbaiki komputer 

tanpa mencabut kabel listrik, 

PU mampu menemukan 

kekeliruan tersebut. (3) 

29   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang dimampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

30     

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran, PU mampu 

menunjukkan media yang 

tepat yang dapat digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut. 

31     

mampu menjelaskan konsep 

media dan atau sumber 

belajar sebagai salah satu 

piranti pencapaian tujuan 

pembelajaran secara utuh 

32   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang dimampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Membuat keputusan 

transaksional dalam 

kegiatan pembelajaran 

berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan peserta didik 

sesuai dengan tujuan yang 



akan dicapai, karaktersitik 

materi, ketersediaan 

fasilitas, ruang, dan waktu 

33 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu (0) 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

34     

Dilustrasikan sebuah slide 

yang kurang baik yang akan 

digunakan untuk 

menjelaskan sebuah proses 

kegiatan praktik untuk 

materi tertentu, PU mampu 

merevisi kekeliruan yang 

terdapat dalam slide power 

point tersebut. 

35     

PU mampu mengidentifikasi 

kegunaan berbagai media 

pembelajaran. 

36     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning 

dalam pembelajaran 

37 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

38     

Diilustrasikan peserta didik 

yang baru saja 

menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Praktiknya, PU 

mampu menyarankan 

dengan tepat kegiatan 

selanjutnya yang dapat 

dilakukan yang berkaitan 



dengan hasil laporan PD 

tersebut. 

39     

PU mampu memilih 

kegiatan yang paling 

interaktif dalam pelaksanaan 

pembelajaran 

40   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Memfasilitasi kegiatan 

belajar peserta didik untuk 

mengembangkan potensi 

dan kreatifitas peserta didik 

41 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

42   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

43     

Diilustrasikan sebuah kelas 

yang siswanya membolos 

lebih dari 50%, PU mampu 

memilih nasihat yang santun 

yang dapat membuat siswa 

tidak lagi membolos pada 

hari yang lain. (3) 

44 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

45   
Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 



penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

46     

Disajikan sebuah ilustrasi 

hasil proyek dari sebuah 

kelompok belajar, PU 

mampu mengidentifikasi 

aspek penilaian yang akan 

digunakan untuk menilai 

hasil proyek siswa tersebut. 

(3) 

47     

PU dapat menjelaskan 

kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam 

pemilihan bahan untuk 

penulisan indikator soa 

48   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

49   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

50     

Disajikan sebuah indikator 

soal, PU dapat menunjukkan 

soal yang sesuai dengan 

indikator tersebut 

51     

PU dapat menjelaskan 

konsep pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 

52   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan 

yang berlaku 

53   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 



54   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

55     

Disajikan data hasil 

penilaian proses dan 

penilaian hasil belajar 

seorang siswa, PU mampu 

menentukan Nilai Rapor 

siswa berdasarkan data 

tersebut. (3) 

56     

PU mampu mengemukakan 

prinsip penyusunan 

instrumen penilaian 

57     
PU dapat menjelaskan 

konsep dasar penilaian. 

58 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

59     

Disajikan dalam bentuk 

Tabel, hasil penilaian 

sejumlah siswa, PU mampu 

menunjukkan siswa yang 

belum tuntas dalam 

pembelajaran tersebut. (3) 

60   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

61     

Disajikan data hasil 

penilaian yang memuat 

sejumlah siswa yang tuntas 

dan tidak tuntas, PU mampu 

memilih disain yang tepat 

untuk kegiatan remedial 

berdasarkan data tersebut. 

62   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 



secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

63   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

64 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, 

strategi, model, metode, 

sarana dan prasarana, serta 

waktu) 

65     

Disajikan ilustrasi PBM dari 

kegiatan Awal hingga ke 

akhir, PU dapat 

menunjukkan kegiatan 

refleksi yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut. 

66   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menganalisis kelemahan 

dan keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

67   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menyususn proposal PTK 

68     

Disajikan ilustrasi 

kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan, PU mampu 

merumuskan masalah PTK 

sesuai dengan ilustrasi 

tersebut. 

69 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menyusun tujuan 

pembelajaran dengan 

menggunakan kaidah ABCD 



pelajaran yang diampu 

(0) 

70 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta 

didik 

Mengembangkan materi 

pelajaran disusun 

berdasarkan urutan logis 

dari yang sederhana 

(mudah) menuju ke materi 

yang komplek (sulit) 

71 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan 

Merencanakan kegiatan 

pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB) 

berdasarkan hasil refleksi 

72   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan keprofesionalan  

Merancang metode PTK 

untuk peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan 

73 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

bahan ajar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mengkreasi nirmana 

dwimatra  

Mengidentifikasi unsur-unsur 

konseptual nirmana 

2     
Mengidentifikasi prinsip-

prinsip keindahan bentuk 

3     
Mengevaluasi komposisi 

warnai. 

4     

Merancang penerapan unsur 

dan prinsip desain dalam 

nirmana dwimatra. 

5   
Mengkreasi nirmana 

trimatra 

Mengidentifikasi sifat dan 

karakter material kertas 



6     

Membedakan bentuk trimatra 

dengan menggunakan teknik 

memotong, menggunting, 

mengiris melipat dan 

menekuk 

7     

Merancang penerapan unsur 

dan prinsip desain dalam 

nirmana trimatra 

8   

Mengidentifikasi 

karekteristik, unsur grafis, 

tata letak dan estetika 

media komunikasi grafis 

Mengidentifikasi karakteristik 

berbagai macam media 

komunikasi grafis 

9     

Memaparkan peranan huruf 

(tipografi) dalam media 

komunikasi grafis 

10     

Membedakan unsur-unsur 

grafis dalam sebuah media 

komunikasi grafis 

11     

Mengevaluasi berbagai unsur 

grafis dalam berbagai format 

tata letak secara harmonis dan 

serasi 

12     

Mengidentifikasi peran 

estetika dalam media 

komunikasi grafis 

13   

Mengkreasi media 

komunikasi grafis dalam 

bentuk cetak 

Mengidentifikasi gambar 

bitmap dan aplikasi pengolah 

gambar bitmap 

14     

Mengidentifikasi gambar 

vektor dan aplikasi pengolah 

gambar vector 

15     
Merancang media komunikasi 

grafis  

16     

Memproduksi media 

komunikasi grafis dalam 

bentuk cetak  



17   
Mengidentifikasi proses 

produksi film pendek 

Mengidentifikasi tahapan pra 

produksi, produksi dan pasca 

produksi sebuah film pendek 

18     
Merancang scenario film 

pendek 

19     
Merancang produksi film 

pendek 

20   

Mengeksplorasi proses 

pengambilan gambar 

bergerak 

Melakukan berbagai teknik 

pengambilan gambar bergerak 

21     
Merancang tata cahaya dalam 

pengambilan gambar bergerak 

22   Mengkreasi film pendek Melaksanakan editing video 

23     
Melaksanakan sulih suara dan 

editing suara 

24     
Mengevaluasi penggunaan 

efek khusus pada video 

25     
Mengevaluasi penggunaan 

efek khusus pada audio 

26     
Mewujudkan rancangan 

produksi film pendek 

27   
Mengkreasi produk 

animasi 2 dimensi 

Mengidentifikasi berbagai 

teknik animasi 

28     
Mengidentifikasi prinsip-

prinsip animasi 

29     
Merancang naskah dan 

storyboard 

30     
Mengidentifikasi animasi 

frame by frame dan tweening 

31     

Mengevaluasi peranan 

karakter dalam sebuah karya 

animasi 

32     
Merancang produk animasi 2 

dimensi 



33     

Membuat produk animasi 2 

dimensi yang dilengkapi efek 

audio 

34   
Mengkreasi produk 

animasi 3 dimensi 

Merancang model obyek 3 

dimensi 

35     
Merancang produk animasi 3 

dimensi 

36   
Mengkreasi produk 

multimedia interaktif 

Menganalisis konsep 

multimedia interaktif 

37     
Membuat storyboard 

multimedia interaktif 

38     
Membuat navigasi produk 

multimedia interaktif 

39     

Membuat efek â€“ efek visual 

dan audio pada produk 

multimedia interaktif 

40     
Membuat produk multimedia 

interaktif 

Kode : 1.509GM5030 

Mata Ujian : Nautika Kapal Niaga (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual 

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 



4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral 

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual 

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya 

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 



13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik 

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi, 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, problem 

based dan project based), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajar 

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi, 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsi 

18 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 



19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum 

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

25   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 



pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap 

26     

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

peserta didik, teori belajar 



dan prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menganalisis silabus mata 

pelajaran yang akan dibuat 

rancangan pembelajaran 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

37     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

39     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

40     

Mengembangkan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 



41     Menyusun RPP 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

44     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, mengurangi 

kesulitan belajar peserta 

didik 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

47     

Menggunakan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

48   
Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 



pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

54     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

55 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 



mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

mencapai prestasi secara 

optimal 

mengetahui tingkat 

kemampuannya 

56     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

57     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran 

58   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui potensinya 

59     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik 

60     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik 

61 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

62     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

63     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 



64   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

65     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

67     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran 

68 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



72   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

74   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar 

75     

Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

77     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

78   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

79     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

80   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar 

81     
Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 



belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

82     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

83   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

84     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

85     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

86   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar 

87     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

88 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik 

89     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

90     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

91   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

92     

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang 

belum tuntas belajar 



93     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

94   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

95     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku 

96   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 

97     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

98 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

99     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

100   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

101     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

102     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

103   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

104     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi 

105     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mengintegrasikan hukum 

maritim 
Menampilkan hukum maritim 

2     Menyimpulkan hukum maritim 

3     Menunjukkan hukum maritim 

4     Membangun hukum maritim 

5   

Mengelola hubungan 

kemanusiaan dan 

tanggung jawab sosial di 

atas kapal niaga 

Menelaah hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal niaga 



6     

Menunjukkan hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal niaga 

7     

Mengembangkan hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal niaga 

8   
Mengelola keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

Menampilkan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

9     
Menyimpulkan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

10     
Mengintegrasikan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

11     
Menentukan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

12   
Mengelola keselamatan 

di laut 

Menampilkan keselamatan di 

laut 

13     
Memfasilitasi keselamatan di 

laut 

14     Membangun keselamatan di laut 

15     Menentukan keselamatan di laut 

16   

Menentukan prosedur 

memasuki ruangan 

berbahaya di atas kapal 

niaga 

Menampilkan prosedur 

memasuki ruangan berbahaya di 

atas kapal niaga 

17     

Menyimpulkan prosedur 

memasuki ruangan berbahaya di 

atas kapal niaga 

18     

Mengembangkan prosedur 

memasuki ruangan berbahaya di 

atas kapal niaga 

19     

Mendesain prosedur memasuki 

ruangan berbahaya di atas kapal 

niaga 



20   

Menggunakan bahasa 

Inggris maritim di atas 

kapal niaga 

Mengarahkan bahasa Inggris 

maritim di atas kapal niaga 

21     
Memfasilitasi bahasa Inggris 

maritim di atas kapal niaga 

22     
Menunjukkan bahasa Inggris 

maritim di atas kapal niaga 

23     

Mengintegrasikan bahasa 

Inggris maritim di atas kapal 

niaga 

24   

Menentukan dasar-dasar 

penanganan-pengaturan 

muatan kapal niaga 

Mengarahkan dasar-dasar 

penanganan-pengaturan muatan 

kapal niaga 

25     

Menyimpulkan dasar-dasar 

penanganan-pengaturan muatan 

kapal niaga 

26     

Mengintegrasikan dasar-dasar 

penanganan-pengaturan muatan 

kapal niaga 

27     

Mengelola dasar-dasar 

penanganan-pengaturan muatan 

kapal niaga 

28   
Mendesain bangunan 

kapal niaga 

Menampilkan bangunan kapal 

niaga 

29     
Merancang bangunan kapal 

niaga 

30     
Mensketsa bangunan kapal 

niaga 

31     
Mengelola bangunan kapal 

niaga 

32   
Mengelola stabilitas 

kapal niaga 

Menampilkan stabilitas kapal 

niaga 

33     Mengatur stabilitas kapal niaga 

34     
Mengintegrasikan stabilitas 

kapal niaga 



35     
Menentukan stabilitas kapal 

niaga 

36   
Mengelola permesinan 

kapal niaga 

Menampilkan permesinan kapal 

niaga 

37     
Menyimpulkan permesinan 

kapal niaga 

38     
Mengintegrasikan permesinan 

kapal niaga 

39     
Menentukan permesinan kapal 

niaga 

40   
Mengelola sistem 

elektronika kapal niaga 

Menampilkan sistem 

elektronika kapal niaga 

41     
Merancang sistem elektronika 

kapal niaga 

42     
Mengembangkan sistem 

elektronika kapal niaga 

43     
Mendesain sistem elektronika 

kapal niaga 

44   

Mengintegrasikan 

pelayaran datar kapal 

niaga 

Menelaah pelayaran datar kapal 

niaga 

45     
Menyiapkan pelayaran datar 

kapal niaga 

46     
Merancang pelayaran datar 

kapal niaga 

47     
Menunjukkan pelayaran datar 

kapal niaga 

48     
Menggunakan pelayaran datar 

kapal niaga 

49   

Mengintegrasikan 

perencanaan pelayaran 

kapal niaga  

Menelaah perencanaan 

pelayaran kapal niaga 

50     
Menyiapkan perencanaan 

pelayaran kapal niaga 



51     
Merancang perencanaan 

pelayaran kapal niaga 

52     
Menunjukkan perencanaan 

pelayaran kapal niaga 

53     
Menggunakan perencanaan 

pelayaran kapal niaga 

54   

Mengoperasikan alat 

navigasi konvensional 

kapal niaga  

Menelaah alat navigasi 

konvensional kapal niaga 

55     
Membandingkan alat navigasi 

konvensional kapal niaga 

56     
Menyiapkan alat navigasi 

konvensional kapal niaga 

57     
Menggunakan alat navigasi 

konvensional kapal niaga 

58   

Mengoperasikan alat 

navigasi elektronis kapal 

niaga 

Menelaah alat navigasi 

elektronis kapal niaga 

59     
Membandingkan alat navigasi 

elektronis kapal niaga 

60     
Menyiapkan alat navigasi 

elektronis kapal niaga 

61     
Menggunakan alat navigasi 

elektronis kapal niaga 

62   

Menggunakan berbagai 

macam parameter 

meteorologi-oseanografi 

Menganalisis berbagai macam 

parameter meteorologi-

oseanografi 

63     

Menyiapkan berbagai macam 

parameter meteorologi-

oseanografi 

64     

Mengembangkan berbagai 

macam parameter meteorologi-

oseanografi 



65     

Mengintegrasikan berbagai 

macam parameter meteorologi-

oseanografi 

66   
Mengelola muatan kapal 

niaga 

Menampilkan muatan kapal 

niaga 

67     Mengatur muatan kapal niaga 

68     
Mengintegrasikan muatan kapal 

niaga 

69     Mendesain muatan kapal niaga 

70   

Mengelola peralatan 

bongkar muat di atas 

kapal niaga 

Menampilkan peralatan bongkar 

muat di atas kapal niaga 

71     

Mengkombinasikan peralatan 

bongkar muat di atas kapal 

niaga 

72     

Menggunakan peralatan 

bongkar muat di atas kapal 

niaga 

73     
Mendesain peralatan bongkar 

muat di atas kapal niaga 

74   

Mengelola komunikasi 

keadaan normal di atas 

kapal niaga 

Menampilkan komunikasi 

keadaan normal di atas kapal 

niaga 

75     

Mengarahkan komunikasi 

keadaan normal di atas kapal 

niaga 

76     

Menggunakan komunikasi 

keadaan normal di atas kapal 

niaga 

77     

Menentukan komunikasi 

keadaan normal di atas kapal 

niaga 

78   

Mengelola komunikasi 

keadaan darurat di atas 

kapal niaga 

Menampilkan komunikasi 

keadaan darurat di atas kapal 

niaga 



79     

Mengarahkan komunikasi 

keadaan darurat di atas kapal 

niaga 

80     

Menggunakan komunikasi 

keadaan darurat di atas kapal 

niaga 

81     

Menentukan komunikasi 

keadaan darurat di atas kapal 

niaga 

82   
Mengelola olah gerak dan 

pengendalian kapal niaga 

Menelaah olah gerak dan 

pengendalian kapal niaga 

83     
Menyiapkan olah gerak dan 

pengendalian kapal niaga 

84     
Mengatur olah gerak dan 

pengendalian kapal niaga 

85     
Mengatasi olah gerak dan 

pengendalian kapal niaga 

86   
Mengintegrasikan dinas 

jaga dek kapal niaga 

Menelaah dinas jaga dek kapal 

niaga 

87     
Menyiapkan dinas jaga dek 

kapal niaga 

88     
Mengatur dinas jaga dek kapal 

niaga 

89     
Menunjukkan dinas jaga dek 

kapal niaga 

90     
Menggunakan dinas jaga dek 

kapal niaga 

91   

Mengintegrasikan 

Peraturan dan 

Pencegahan Tubrukan 

Laut (P2TL) 

Menelaah Peraturan dan 

Pencegahan Tubrukan Laut 

(P2TL) 

92     

Menyiapkan Peraturan dan 

Pencegahan Tubrukan Laut 

(P2TL) 



93     

Memperjelas Peraturan dan 

Pencegahan Tubrukan Laut 

(P2TL) 

94     

Menunjukkan Peraturan dan 

Pencegahan Tubrukan Laut 

(P2TL) 

95     

Menggunakan Peraturan dan 

Pencegahan Tubrukan Laut 

(P2TL) 

96   

Mendesain usaha jasa 

pengangkutan pada kapal 

niaga 

Menganalisis kebutuhan sarana 

prasarana, tenaga kerja, waktu 

dan jaringan usaha jasa 

pengangkutan pada kapal niaga  

97     

Memilih route dan jaringan 

usaha jasa pengangkutan pada 

kapal niaga 

98     

Mengumpulkan route dan 

jaringan usaha jasa 

pengangkutan pada kapal niaga 

99     

Mengoperasikan sarana 

prasarana, tenaga kerja, waktu 

dan jaringan usaha jasa 

pengangkutan pada kapal niaga 

100     

Mengembangkan sarana 

prasarana, tenaga kerja, waktu 

dan jaringan usaha jasa 

pengangkutan pada kapal niaga 

101     

Mengintegrasikan sarana 

prasarana, tenaga kerja, waktu 

dan jaringan usaha jasa 

pengangkutan pada kapal niaga 

102     

Mengelola sarana prasarana, 

tenaga kerja, waktu dan jaringan 

usaha jasa pengangkutan pada 

kapal niaga 

103   
Mengelola route dan 

jaringan usaha jasa 

Merasionalisasikan route dan 

jaringan usaha jasa 

pengangkutan pada kapal niaga 



pengangkutan pada kapal 

niaga 

104     

Mengarahkan route dan jaringan 

usaha jasa pengangkutan pada 

kapal niaga 

105     

Merancang route dan jaringan 

usaha jasa pengangkutan pada 

kapal niaga 

106     

Mengoperasikan route dan 

jaringan usaha jasa 

pengangkutan pada kapal niaga 

107     

Merancang route dan jaringan 

usaha jasa pengangkutan pada 

kapal niaga 

108   

Mengevaluasi kegiatan 

usaha jasa pengangkutan 

pada kapal niaga 

Mengukur efisiensi sarana, 

prasarana, tenaga kerja dan 

jaringan usaha jasa 

pengangkutan pada kapal niaga 

109     

Menelaah rute dan jaringan 

usaha jasa pengangkutan pada 

kapal niaga 

110     

Menimbang route route dan 

jaringan usaha jasa 

pengangkutan pada kapal niaga 

111     

Merekonstruksi rute dan 

jaringan usaha jasa 

pengangkutan pada kapal niaga 

112     

Melengkapi rute dan jaringan 

usaha jasa pengangkutan pada 

kapal niaga 

113     

Memindahkan rute dan jaringan 

usaha jasa pengangkutan pada 

kapal niaga 

114     

Memodifikasi rute dan jaringan 

usaha jasa pengangkutan pada 

kapal niaga 



Kode : 1.511GM5010 

Mata Ujian : Nautika Kapal Penangkap Ikan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

5 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

6     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik 

7     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

8   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 



yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara k 

9     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

10 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

11     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

12     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

13   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. 

14     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 



pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

15   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

16     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

17   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

18     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

19   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari. 



20     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari. 

21   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

22     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur. 

23 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

24     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

25   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

26     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

27   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 



28     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

29     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari pesertadidik 

30     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

31     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

32     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

33     Menyusun RPP 

34   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

35     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

36     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 



37     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

38   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

39     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

40   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

41     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

42 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 



pengembangan yang 

mendidik. 

43     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

44     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

45     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

46     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

47 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

48     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

49     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran. 

50   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui 

potensinya.  



51     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

52     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

53 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

54     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

55     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 

56   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

57     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

58     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

59     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  



60 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

61     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

62     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

63     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

64   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

65     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

66   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik 

prosedur penilaian hasil 

belajar  

67     

Menguraikan teknik 

prosedur evaluasi proses dan 

hasil belajar. 



68     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

69     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

71     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

72   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

73     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

74     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

75   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

76     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

77     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  



79     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  

81     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

82     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

83   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan  

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. 

84     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar. 

85     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

86   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

87     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

88   
Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 



pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran 

89     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

90 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

91     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

92   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

93     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

94     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

95   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

96     Menyusun proposal PTK (3) 

97     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  



98     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mengintegrasikan hukum 

maritim 
Menelaah hukum maritim 

2     Merangkum hukum maritim 

3     Menunjukkan hukum maritim 

4     Menggunakan hukum maritim 

5   
Mengintegrasikan 

peraturan perikanan 
Menelaah peraturan perikanan 

6     
Merangkum peraturan 

perikanan 

7     
Menunjukkan peraturan 

perikanan 

8     
Menggunakan peraturan 

perikanan 

9   

Mengintegrasikan 

tatalaksana perikanan 

yang bertanggungjawab 

(CCRF) 

Menelaah tatalaksana perikanan 

yang bertanggungjawab 

(CCRF) 

10     

Merangkum tatalaksana 

perikanan yang 

bertanggungjawab (CCRF) 

11     

Menunjukkan tatalaksana 

perikanan yang 

bertanggungjawab (CCRF) 

12     

Membangun tatalaksana 

perikanan yang 

bertanggungjawab (CCRF) 



13   
Mengelola pencegahan 

polusi lingkungan laut 

Menampilkan pencegahan 

polusi lingkungan laut 

14     
Menyimpulkan pencegahan 

polusi lingkungan laut 

15     
Mengintegrasikan pencegahan 

polusi lingkungan laut 

16     
Menentukan pencegahan polusi 

lingkungan laut 

17   

Mengintegrasikan 

prinsip-prinsip dasar 

bangunan kapal perikanan 

Menampilkan prinsip-prinsip 

dasar bangunan kapal perikanan 

18     
Menyimpulkan prinsip-prinsip 

dasar bangunan kapal perikanan 

19     
Menunjukkan prinsip-prinsip 

dasar bangunan kapal perikanan 

20     

Mengembangkan prinsip-

prinsip dasar bangunan kapal 

perikanan 

21   

Mengintegrasikan 

prinsip-prinsip stabilitas 

kapal perikanan 

Menampilkan prinsip-prinsip 

stabilitas kapal perikanan 

22     
Menyimpulkan prinsip-prinsip 

stabilitas kapal perikanan 

23     
Menunjukkan prinsip-prinsip 

stabilitas kapal perikanan 

24     

Mengembangkan prinsip-

prinsip stabilitas kapal 

perikanan 

25   

Mengelola penangkapan 

ikan dengan berbagai alat 

tangkap 

Menampilkan penangkapan 

ikan dengan berbagai alat 

tangkap 

26     

Menyimpulkan penangkapan 

ikan dengan berbagai alat 

tangkap 



27     
Merumuskan penangkapan ikan 

dengan berbagai alat tangkap 

28     
Menentukan penangkapan ikan 

dengan berbagai alat tangkap 

29   
Mengelola ikan hasil 

tangkap 

Menampilkan penanganan dan 

penyimpanan hasil tangkap 

30     
Menyimpulkan penanganan dan 

penyimpanan hasil tangkap 

31     
Mengintegrasikan penanganan 

dan penyimpanan hasil tangkap 

32     
Menentukan penanganan dan 

penyimpanan hasil tangkap 

33   
Mengelola keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

Merangkum keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

34     
Menyimpulkan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

35     
Mengintegrasikan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

36     
Menentukan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

37   
Mengelola keselamatan 

dilaut 
Menelaah keselamatan dilaut 

38     Menyusun keselamatan dilaut 

39     
Menunjukkan keselamatan 

dilaut 

40     
Menggunakan keselamatan 

dilaut 

41   

Mengelola hubungan 

kemanusiaan dan 

tanggung jawab sosial di 

atas kapal 

Menampilkan hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal 

42     

Menyimpulkan hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal 



43     

Mengintegrasikan hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal 

44     

Membangun hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal 

45   

Menggunakan bahasa 

inggris maritim di kapal 

perikanan 

Mengarahkan bahasa inggris 

maritim di kapal perikanan 

46     
Mempasilitasi bahasa inggris 

maritim di kapal perikanan 

47     
Menunjukkan bahasa inggris 

maritim di kapal perikanan 

48     

Mengintegrasikan bahasa 

inggris maritim di kapal 

perikanan 

49   
Mengelola pelayaran 

kapal  
Memilih pelayaran kapal  

50     Mengatur pelayaran kapal  

51     
Mengintegrasikan pelayaran 

kapal  

52     Menentukan pelayaran kapal 

53   
Mengelola alat-alat 

navigasi  
Menampilkan alat-alat navigasi  

54     
Menyimpulkan alat-alat 

navigasi  

55     
Mengintegrasikan alat-alat 

navigasi  

56     Menentukan alat-alat navigasi 

57   

Mengelola olah gerak dan 

mengendalikan kapal 

perikanan sesuai dengan 

SOP 

menampilkan olah gerak dan 

mengendalikan kapalperikanan 

sesuai dengan SOP 



58     

Merancang olah gerak dan 

mengendalikan kapalperikanan 

sesuai dengan SOP 

59     

Menunjukkan olah gerak dan 

mengendalikan kapalperikanan 

sesuai dengan SOP 

60     

Menentukan olah gerak dan 

mengendalikan kapalperikanan 

sesuai dengan SOP 

61   

Mengintegrasikan 

parameter meteorologi 

dan oseanografi sesuai 

dengan SOP 

Menelaah parameter 

meteorologi dan oseanografi 

sesuai dengan SOP  

62     

Menyimpulkan parameter 

meteorologi dan oseanografi 

sesuai dengan SOP 

63     

Menunjukkan parameter 

meteorologi dan oseanografi 

sesuai dengan SOP 

64     

Menggunakan parameter 

meteorologi dan oseanografi 

sesuai dengan SOP 

65   

Mengelola prinsip dasar 

permesinan kapal 

perikanan 

Memilih prinsip dasar 

permesinan kapal perikanan 

66     
Mengatur prinsip dasar 

permesinan kapal perikanan  

67     
Mengintegrasikan prinsip dasar 

permesinan kapal perikanan 

68     
Menentukan prinsip dasar 

permesinan kapal perikanan 

69   
Mengelola komunikasi di 

kapal  
Memilih komunikasi di kapal 

70     
Mengkombinasikan komunikasi 

di kapal 



71     
Mengintegrasikan komunikasi 

di kapal 

72     
Menentukan komunikasi di 

kapal 

73   

Mengintegrasikan 

Peraturan Pencegahan 

Tubrukan Laut (P2TL) 

Menelaah Peraturan 

Pencegahan Tubrukan Laut 

(P2TL) 

74     

Menyimpulkan Peraturan 

Pencegahan Tubrukan Laut 

(P2TL) 

75     

Menunjukkan Peraturan 

Pencegahan Tubrukan Laut 

(P2TL) 

76     

Mengembangkan Peraturan 

Pencegahan Tubrukan Laut 

(P2TL) 

77   

Mengelola organisasi dan 

manajemen kapal 

perikanan 

Memilih organisasi dan 

manajemen kapal perikanan 

78     
Menyimpulkan organisasi dan 

manajemen kapal perikanan 

79     

Mengintegrasikan organisasi 

dan manajemen kapal 

perikanan  

80     
Menentukan organisasi dan 

manajemen kapal perikanan 

81   
Mengelola bahan alat 

penangkapan ikan 

Menampilkan bahan alat 

penangkapan ikan 

82     
Menyimpulkan bahan alat 

penangkapan ikan 

83     
Mengintegrasikan bahan alat 

penangkapan ikan  

84     
Menentukan bahan alat 

penangkapan ikan 



85   
Mengelola metode 

penangkapan ikan 

Menelaah metode penangkapan 

ikan 

86     
Menyimpulkan metode 

penangkapan ikan 

87     
Menunjukkan metode 

penangkapan ikan 

88     
Membentuk metode 

penangkapan ikan 

89   

Mengelola rancang 

bangun alat penangkapan 

ikan 

Merumuskan rancang bangun 

alat penangkapan ikan 

90     
Mengatur rancang bangun alat 

penangkapan ikan 

91     
Mengintegrasikan rancang 

bangun alat penangkapan ikan  

92     
Mendesain rancang bangun alat 

penangkapan ikan 

93   
Mengelola alat bantu 

penangkapan ikan 

Merumuskan alat bantu 

penangkapan ikan 

94     
Mengatur alat bantu 

penangkapan ikan 

95     
Mengintegrasikan alat bantu 

penangkapan ikan 

96     
Menentukan alat bantu 

penangkapan ikan 

97   
Mengelola teknik 

penangkapan ikan 

Merumuskan teknik 

penangkapan ikan 

98     
Mengatur teknik penangkapan 

ikan 

99     
Mengintegrasikan teknik 

penangkapan ikan 

100     
Menentukan teknik 

penangkapan ikan 



101   

Mengelola perawatan 

berbagai macam alat 

penangkapan ikan sesuai 

SOP 

Merumuskan perawatan 

berbagai macam alat 

penangkapan ikan sesuai SOP 

102     

Mengatur perawatan berbagai 

macam alat penangkapan ikan 

sesuai SOP 

103     

Mengintegrasikan perawatan 

berbagai macam alat 

penangkapan ikan sesuai SOP  

104     

Mendesain perawatan berbagai 

macam alat penangkapan ikan 

sesuai SOP 

105   

Merencanakan kegiatan 

nautika kapal penangkap 

ikan 

Menghitung kebutuhan sarana 

dan prasarana nautika kapal 

penangkap ikan 

106     

Menghitung kebutuhan tenaga 

kerja nautika kapal penangkap 

ikan 

107     

Menghitung kebutuhan biaya 

kegiatan nautika kapal 

penangkap ikan 

108     

Menghitung kebutuhan waktu 

proses kegiatan nautika kapal 

penangkap ikan 

109     
Merencanaan pemasaran 

nautika kapal penangkap ikan 

110     
Menyusun rencana kegiatan 

nautika kapal penangkap ikan 

111   

Mengelola kegiatan 

nautika kapal penangkap 

ikan 

Mencatat/membukukan 

penggunaan sarana dan 

prasarana nautika kapal 

penangkap ikan 

112     

Mencatat/membukukan 

penggunaan tenaga kerja 

nautika kapal penangkap ikan 



113     

Mencatat/membukukan 

penggunaan biaya kegiatan 

nautika kapal penangkap ikan 

114     

Mencatat/membukukan waktu 

proses kegiatan nautika kapal 

penangkap ikan 

115     
Memasarkan hasil produksi 

nautika kapal penangkap ikan 

116     
Menyusun laporan kegiatan 

nautika kapal penangkap ikan 

117   

Mengevaluasi kegiatan 

nautika kapal penangkap 

ikan 

Mengukur ketepatan 

penggunaan sarana dan 

prasarana nautika kapal 

penangkap ikan 

118     

Mengukur ketepatan 

penggunan tenaga kerja nautika 

kapal penangkap ikan 

119     

Mengukur ketepatan 

penggunaan biaya kegiatan 

nautika kapal penangkap ikan 

120     

Mengukur ketepatan waktu 

proses kegiatan nautika kapal 

penangkap ikan 

121     

Mengukur laba rugi hasil 

pemasaran nautika kapal 

penangkap ikan 

Kode : 1.434GM7020 

Mata Ujian : Patiseri (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 



dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 



sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 
Memanfaatkan 

teknologi informasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 



dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 



sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan konsep dan 

prosedur IPA terapan 

untuk menganalisis proses 

kimia dan fisika yang 

terjadi saat menyiapkan, 

mengolah dan menyajikan 

makanan 

Guru dapat menghitung satuan 

besaran 

2     
Guru dapat menganalisis 

perubahan materi 

3     
Guru dapat menjelaskan contoh 

senyawa dan campuran 

4     

Guru dapat menjelaskan fungsi 

asam, basa dan garam di bidang 

makanan 

5     
Guru dapat menjelaskan contoh 

peristiwa oksidasi dan reduksi 

6     

Guru dapat membedakan emulsi, 

koloid dan suspensi di bidang 

makanan 

7     

Guru dapat menjelaskan 

karakteristik karbohidrat, lemak, 

dan protein di bidang makanan 

8     
Guru dapat menghitung daya 

listrik 

9     

Guru dapat menjelaskan 

Karakteristik asam,basa dan 

garam di bidang makanan 

10   

Menerapkan konsep dan 

prosedur hygiene dan 

sanitasi makanan dan 

keselamatan kerja 

Guru dapat menjelaskan kasus 

resiko hygiene makanan 

11     

Guru dapat menentukan faktor 

penyebab terjadinya resiko 

hygiene makanan 



12     
Guru dapat menjelaskan ruang 

lingkup K3 

13     

Guru dapat menjelaskan cara 

mencegah terjadinya kecelakaan 

kerja 

14     
Guru dapat menjelaskan proses 

terjadinya kebakaran 

15     

Guru dapat menyiapkan alat 

pembersih sesuai jenis alat dan 

ruang kerja yang akan dibersihkan 

16     

Guru dapat mensanitasi peralatan 

dan ruang kerja sesuai prosedur 

pembersihan dan sanitasi 

17     

Guru dapat menyiapkan bahan 

saniter sesuai dengan bahan yang 

akan dibersihkan 

18   

Menerapkan konsep dan 

prosedur bahan makanan 

untuk memilih mutu bahan 

makanan sesuai dengan 

standar resep makanan 

yang akan diolah 

Guru dapat menganalisis 

perubahan fisika dan kimia bahan 

pangan nabati saat proses 

pengolahan 

19     

Guru dapat mengklasifikasi 

bumbu dan rempah berdasarkan 

sumber 

20     

Guru dapat menjelaskan proses 

perubahan bahan pangan hewani 

saat proses pengolahan 

21     

Guru dapat menjelaskan 

perubahan sifat lemak dan minyak 

akibat pengolahan 

22     

Guru dapat menjelaskan jenis 

bahan makanan hewani 

(klasifikasi lemak berdasarkan 

karakteristik) 

23     
Guru dapat menentukan suhu 

penyimpanan bahan makanan 



24     
Guru dapat menjelaskan fungsi 

bahan makanan tambahan 

25   

Melakukan persiapan 

dasar dan menerapkan 

tehnik dasar pengolahan 

makanan 

Guru dapat menjelaskan fungsi 

peralatan pengolahan 

26     
Guru dapat menjelaskan jenis-

jenis potongan bahan 

27     

Guru dapat mengidentifikasi 

faktor penyebab kegagalan 

pembuatan roti 

28     

Guru dapat menjelaskan jenis-

jenis penanganan dasar 

pengolahan makanan 

29     
Guru dapat menjelaskan berbagai 

teknik pengolahan makanan 

30     

Guru dapat membuat garnish,alas 

hidang , dan wadah makanan dan 

minuman sesuai dengan teknik, 

prosedur dan keselamatan kerja 

31     

Guru dapat menjelaskan fungsi 

bahan untuk membuat makanan 

pelengkap Indonesia  

32     

Guru dapat menjelaskan alat 

untuk membuat stock, glaze dan 

sauce  

33     

Guru dapat menjelaskan alat 

mengolah stock, glaze dan sauce 

dengan memperhatikan aspek 

sanitasi hygiene dan keselamatan 

kerja, teknik pengolahan ,standar 

resep dan SOP 

34     

Guru dapat menjelaskan bahan 

untuk membuat bumbu dasar dan 

turunannya pada masakan 

Indonesia sesuai dengan makanan 

yang akan dibuat  



35   
Menerapkan konsep dan 

prosedur gizi seimbang 

Guru dapat menjelaskan fungsi 

zat gizi berdasarkan 

karakteristiknya 

36     

Guru dapat mengidentifikasi 

penyakit akibat kekurangan zat 

gizi 

37     

Guru dapat menghitung 

kandungan gizi bahan makanan 

yang dikonsumsi 

38     
Guru dapat menjelaskan jenis-

jenis zat gizi 

39     
Guru dapat menjelaskan 

kebutuhan zat gizi bagi tubuh 

40   

. Menata meja dan 

melayani makan dan 

minum 

Guru dapat menjelaskan bentuk 

lipatan serbet sesuai dengan jenis 

lipatan dan teknik melipat 

41     

Guru dapat mengklasifikasi alat 

untuk menata meja makan ( table 

set up) dan meja persediaan (side 

board sesuai dengan tipe penataan 

42     
Guru dapat menjelaskan alat 

untuk menata table set up 

43     
Guru dapat mengklasifikasikan 

menu 

44     
Guru dapat menjelaskan urutan 

pelayanan makanan 

45     

Guru dapat menjelaskan faktor 

kegagalan dalam pembuat choux 

paste  

46     
Guru dapat menjelaskan fungsi 

bahan untuk membuat soft roll 

47     

Guru dapat menjelaskan metode 

fermentasi pembuatan hard roll 

sesuai dengan jenis hard roll yang 

akan dibuat 



48     
Guru dapat menjelaskan metode 

pembuatan puff pastry  

49   
. Membuat dan menghias 

produk cake 

Guru dapat menjelaskan fungsi 

bahan pada pembuatan cake 

50     

Guru dapat menjelaskan bahan 

penutup cake sesuai dengan jenis 

gateaux yang akan dibuat 

51     

Guru dapat menjelaskan fungsi 

bahan untuk membuat torten 

sesuai dengan jenis torten yang 

yakan dibuat 

52     

Guru dapat enjelaskan fungsi 

bahan untuk membuat cake 

decoration 

53     
Guru dapat mejelaskan fungsi alat 

untuk membuat cake decoration 

54   
Membuat dan menyajikan 

kue Indonesia  

Guru dapat membuat konsversi 

resep kue Indonesia dari umbi-

umbian 

55     

Guru dapat menjelaskan bahan 

untuk membuat kue Indonesia 

dari kacang-kacangan 

56     

Guru dapat menjelaskan cara 

menangani bahan pada pembuatan 

kue Indonesia dari kacang-

kacangan 

57     
Guru dapat menjelaskan faktor 

kegagalan pada kue Indonesia 

58     

Guru dapat menjelaskan bahan 

yang digunakan untuk membuat 

garnish, wadah, alas bahan 

makanan 

59     

Menjelaskan bahan untuk 

membuat snack dan sauce untuk 

berbagai macam diet 



60     

Menyiapkan bahan untuk 

mengolah kue dan sauce dengan 

diet rendah gula 

61   

Membuat dan menyajikan 

pastry , bakery , cake dan 

kue indonesia dengan 

teknik fusion 

Guru dapat menjelaskan contoh 

produk cake dengan teknik fusion 

62     
Guru dapat menjelaskan kue 

Indonesia dengan teknik fusion 

63   
Mengelola usaha pastry 

bakery 

Guru dapat menentukan produk, 

usaha pastry bakery 

64     
Guru dapat menghitung harga 

pokok produksi 

65     
Guru dapat menjelaskan 

pengadaan bahan 

66     
Guru dapat menghitung biaya 

penyusutan 

Kode : 1.683GM3020 

Mata Ujian : Pekerjaan Sosial (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 



melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   
Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 



terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 



18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 



25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu 

Mengetahui konsep 

Perilaku Manusia 

dan Lingkungan 

Sosial yang 

digunakan dalam 

pekerjaan sosial 

Menjelaskan sejarah perkembangan 

psikologi 



2     Menjelaskan konsep diri  

3     
Menjelaskan konsep persepsi diri dan 

persepsi sosial 

4     Menjelaskan konsep atribusi sosial 

5     Menjelaskan konsep perilaku menolong 

6     Menjelaskan konsep agresi 

7   

Memahami konsep 

Masalah Sosial yang 

digunakan dalam 

pekerjaan sosial 

Menjelaskan pengertian sosiologi 

8     
Menerangkan arti masyarakat,proses 

sosial,dan interaksi sosial 

9     

Mengerti tentang pranata sosial, norma 

adat istiadat, dan bentuk masyarakat 

paguyuban 

10     
Menjelaskan konsep kepemimpinan dan 

perubahan sosial 

11     

Menjelaskan tentang 

kebudayaan,lembaga kemasyarakatan, 

dan pengendalian sosial 

12     
Menjelaskan yang disebut dengan 

Sosialisasi,internalisasi, dan enkulturasi 

13     
Menjelaskan tentang konsep Mobilitas 

sosial 

14   

Memahami konsep 

Keterampilan Teknis 

Pekerjaan Sosial 

yang digunakan 

dalam pekerjaan 

sosial 

Menjelaskan konsep masyarakat dan 

kebudayaan 

15   
Mengetahui Hukum 

Kesejahteraan Sosial  

Menerangkan pengertian Kesejahteraan 

sosial 

16     
Mengetahui yang dimaksud konsep 

kesejahteraan 



residual,institusional,kesejahteraan sosial 

pada umumnya  

17     

Menjelaskan pengertian pekerjaan sosial 

professional,pekerjaan amal, dan 

perkembangan sejarah pekerjaan sosial. 

18     Menyebutkan pelaku pekerjaan sosial 

19     

Menerangkan tentang Prinsip 

dasar,Tujuan,dan fungsi pembangunan 

kesejahteraan sosial 

20     

Mengerti yang dimaksud pelayanan 

kesejahteraan sosial dibidang 

kuratif,preventif,dan rehabilitatif 

21     

Menjelaskan prosedur layanan dan 

lembaga â€“ lembaga pelayanan 

kesejahteraan sosial 

22   

Mengetahui konsep 

Metode Pekerjaan 

Sosial (MPS) 

Menjelaskan konsep komunikasi 

antarmanusia 

23     
Menjelaskan konsep komunikasi verbal 

dan nonverbal 

24   

Memahami konsep 

Praktikum Pekerjaan 

Sosial  

Mencerita dimensi dan masa 

perkembangan manusia  

25     
Menceriterakan fase perkembangan 

kepribadian pada manusia  

26     
Mendiskusikan konsep motif dan 

motivasi 

27     

Menjelaskan konsep kepribadian, faktor 

faktor yang mempengaruhi pribadi 

manusia, dan tipe-tipe kepribadian 

28     
Menjelaskan langkah-langkah 

pengubahan perilaku 

29   

Memahami konsep 

Masalah Sosial yang 

digunakan dalam 

pekerjaan sosial 

Mencerita teori dan asumsi masalah 

sosial 



30     
Mendiskusikan perspektif dalam 

memahami masalah sosial  

31     Menyebut sebab-akibat masalah sosial 

32     

Menyebut lembaga-lembaga yang 

terlibat dalam penanggulangan masalah 

sosial 

33   

Memahami konsep 

Keterampilan Teknis 

Pekerjaan Sosial 

yang digunakan 

dalam pekerjaan 

sosial 

Mendiskusikan konsep keterampilan 

teknis pekerjaan sosial 

34     

Mendiskusikan pengertian pengumpulan 

data, jenis-jenis data, dan sumber- 

sumber data  

35     
Mengumpulkan data, mengolah data, dan 

menyajikan data 

36     Membuat laporan pengumpulan data 

37   
Mengetahui Hukum 

Kesejahteraan Sosial  

Mendiskusikan HKS sebagai dasar 

intervensi pekerjaan sosial 

38   

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melaksanakan metode praktik pekerjaan 

sosial 

39     

Menjelaskan prinsip penentuan metode, 

prinsip penerimaan,dan Kontrak dalam 

penenganan masalah 

40     

Menyebutkan prinsip dasar yang 

mendasari adanya praktek pelayanan 

pekerjaan sosial 

41     
Menjelaskan Sistem dasar praktek 

pekerjaan sosial 

42     
Mengerti konsep relasi yang ada dalam 

praktek pekerjaan sosial 



43     

Mengenal system sumber pemenuhan 

kebutuhan manusia dalam konteks 

praktek pelayanan pekerjaan sosial 

44     
Menjelaskan kode etik professional 

dalam praktek pekerjaan sosial 

45   

Bertindak sesuai 

dengan norma 

agama, hukum, 

sosial, dan 

kebudayaan nasional 

Indonesia. 

Mencirikan sistem dasar praktek 

pekerjaan sosial 

46     
Mencirikan sistem sumber bantuan 

dalam praktek pekerjaan sosial 

47     
Melakukan langkah-langkah penanganan 

masalah dalam pekerjaan sosial 

48     
Menerapkan prinsip-prinsip penanganan 

masalah dalam pekerjaan sosial 

Kode : 1.615GM6030 

Mata Ujian : Pemasaran (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 



3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 



10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 



26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasan materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mengemukakan ruang 

lingkup Pengantar 

Ekonomi dan Bisnis 

Menguraikan ruang lingkup Ilmu 

Ekonomi 

2     

Menganalisis masalah pokok 

ekonomi dan alternative 

pemecahannya 

3     
Mengkategorikan Model dan 

pelaku ekonomi 



4     

Menganalisis perilaku konsumen 

dan produsen serta peranannya 

dalam kegiatan ekonomi 

5     
Menguraikan teori kepuasan 

berdasarkan Hukum Gossen 

6     
Menguraikan Teori kebutuhan 

(berdasarkan teori Maslow. 

7     

Menganalisis berbagai jenis pasar 

(pasar persaingan sempurna, pasar 

monopoli, pasar monopolistic, 

pasar oligopoly) terhadap 

perekonomian 

8     
Menganalisis ketentuan 

Perpajakan 

9     
Menganalisis ketentuan 

Perlindungan Konsumen (0) 

10   
Melakukan analisis 

dan riset pasar 
Merencanakan observasi Pasar 

11     
Menentukan langkah-langkah 

observasi pasar 

12     Melakukan observasi pasar 

13     Menganalisis hasil observasi pasar 

14     Melakukan analisis pasar  

15     
Menyusun laporan hasil analisis 

pasar 

16     
Menyusun proposal penelitian 

pasar 

17     
Menyusun instrumen penelitian 

pasar 

18     
Melakukan pengumpulan data 

penelitian pasar 

19     Mengolah data penelitian pasar 



20     
Menyusun laporan hasil penelitian 

pasar 

21   
Menyusun rencana 

pemasaran 

Menyusun rencana strategi 

pemasaran 

22     
Menganalis lingkungan pemasaran 

mikro 

23     
Menganalis lingkungan pemasaran 

makro 

24   
Mengelola kegiatan 

usaha pemasaran 

Menganalisis tujuan usaha 

pemasaran 

25     
Memilih jenis dan model 

pemasaran 

26     
Menyusun proposal usaha 

pemasaran 

27     
Menerapkan prosedur pengurusan 

surat ijin usaha 

28     
Menemukan tempat usaha yang 

strategis. 

29   
Menerapkan Strategi 

Pemasaran 

Menentukan teknik dan Strategi 

Pemasaran 

30     
Melakukan Strategi Bauran 

Pemasaran (marketing mix) 

31     
Melakukan deferensiasi posisi 

produk dan merk 

32     
Menerapkan strategi Product life 

cicle 

33     
Melakukan pengembangan produk 

baru 

34     
Melakukan deferensiasi dan posisi 

penawaran pasar 

35   
Membangun 

Pemasaran On-Line 

Menganalisis konsep Pemasaran 

On-line 



36     
Menerapkan pemasaran On-Line 

dengan media sosial 

37   
Menerapkan prinsip-

prinsip Bisnis 

Menyimpulkan pengertian, peran, 

ruang lingkup bisnis ritel 

38     Menentukan strategi bisnis ritel 

39     
Menentukan lembaga pembiayaan 

waralaba 

40     Menyiapkan perijinan Bisnis ritel. 

41     
Menyimpulkan karakteristik dan 

ruang lingkup penjualan langsung 

42   

Menyusun 

Administrasi 

Transaksi 

Menyusun berkas-berkas 

Administarasi Transaksi 

43     Mengoperasikan alat hitung 

44     
Mengoperasikan Mesin 

Pembayaran Tunai Dan Non Tunai 

45     Mengoperasikan Alat Ukur 

46     
Mengoperasikan Alat Bantu 

Verifikasi 

47     
Menerapkan alur proses 

administrasi transaksi 

48   
Menguraikan 

pengetahuan produk 

Memperjelas atribut dan 

spesifikasi barang/jasa 

49     Melakukan pengemasan produk 

50     Merancang merk produk/brand 

51   
Melakukan penataan 

barang 

Menentukan ruang lingkup 

penataan barang 

52     
Menentukan pengelompokkan 

barang 

53     Melakukan pelabelan barang  

54   
Melakukan 

komunikasi bisnis 

Menerapkan etika komunikasi 

bisnis 



55     Menganalisis kepuasan pelanggan 

56     Menentukan media promosi 

57     Menerapkan teknik negosiasi 

58   
Mengelola 

administrasi gudang 

Menentukan ruang lingkup 

pergudangan dalam kegiatan 

bisnis 

59     

Menerapkan perhitungan 

persediaan barang di gudang 

dengan menggunakan metode 

FIFO, LIFO dan Average Method 

60     Melakukan stock opname 

61     

Membuat laporan stock opname 

secara manual dan dalam program 

exel 

62   
Menerapkan 

pelayanan penjualan 

Menentukan ruang lingkup 

pelayanan penjualan 

63     
Menganalisis sikap dan perilaku 

menjual 

64     
Melakukan Pelayanan penjualan 

langsung dan tidak langsung 

65     
Melakukan pelayanan penjualan 

purna jual 

Kode : 1.471GM1070 

Mata Ujian : 
Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika 

Pesawat Udara (Electrical Avionics) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 



dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 



8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 



15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 



sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 



29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 
Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 



proses dan hasil 

belajar. (0) 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 
Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 



untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 



52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Penerapan Electrical, 

Avionic Drawing 

Menggambar symbol listrik dan 

elektronika (R) 

2     
Menerapkan symbol listrik dan 

electronic (R) 

3     
Menggambar blok diagram 

system listrik dan electronika 

4     
Membaca gambar rangkaian 

listrik dan elektronika 

5     

Membuat gambar reproduksi 

rangkaian listrik dan elektronika 

dengan teliti dan cermat 

6   
Penerapan Aircraft 

Electrical 

Mengaplikasikan hukum Ohm 

dan Kirchoff pada rangkaian 

listrik 

7     
Mengaplikasikan listrik AC dan 

DC pada rangkaian listrik 

8     
Melakukan pengukuran 

parameter listrik AC 



9     
Membuat beban listrik untuk 

mengecek battery pesawat udara 

10     
Merawat battery pesawat udara 

(R) 

11     
Mendemonstrasikan mesin-mesin 

listrik pada pesawat udara 

12     
Mengontrol mesin-mesin listrik 

pada pesawat udara 

13     Merawat mesin-mesin listrik. (R)  

14     
Mengetahui klasifikasi beban 

listrik di pesawat udara  

15     
Mengetahui standard wire di 

pesawat udara  

16     

Mengetahui dan dapat 

membedakan alat proteksi listrik 

fuse, current limiter dan circuit 

breaker.  

17     

Mengetahui macam-macam 

switch yang digunakan pada 

pesawat udara 

18     
Mengetahui regulasi tentang light 

system (ATA 33 

19   
Penerapan Aircraft 

Electronics 

Mengevaluasi rangkaian 

elektronika 

20     
Merakit komponen elektronika 

pasif maupun aktif  

21     
Mengimplementasikan prinsip 

kerja komponen elektronika 

22     Mendesain pesawat elektonika 

23     Merawat system elektronika 

24     
Memahami prinsip kerja 

elektronika optic 

25     Merakit system elektronika optic. 



26   

Penerapan teknik 

digital pada 

perawatan pesawat 

udara 

Mengevaluasi perhitungan dan 

konversi system bilangan aljabar 

Boolean 

27     Menerapkan konversi bilangan  

28     

Merencanakan rangkaian digital 

dengan gerbang logika dan 

sekuensial 

29     
Dapat menyederhanakan 

persamaan Boolean  

30     
Paham penggunaan teknologi 

digital di pesawat udara.  

31   

Penerapan Aircraft 

Communication dan 

Navigation 

Mengkategorikan komunikasi 

internal dan eksternal di pesawat 

udara 

32     

Mengetahui aplikasi system radio 

di persawat udara beserta 

regulasinya.  

33     

Dapat membedakan system 

komunikasi radio untuk jarak 

dekat maupun jauh 

34     

Melakukan perawatan peralatan 

system komunikasi internal dan 

external 

35     
Mengetahui macam-macam 

system navigasi di pesawat udara  

36     

Dapat melakukan operational test 

pada system komunikasi dan 

navigasi pesawat udara  

37     

Dapat melakukan perawatan 

sistem komunikasi maupun 

sistem navigasi pesawat udara  

38   

Penerapan dasar 

dasar Aircraft 

Instrument 

Dapat mengklasifikasi instrument 

pesawat udara menurut prinsip 

kerja dan menurut fungsi 



39     

Memahami prinsip kerja sistem-

sistem instrument pitot static pada 

pesawat udara.  

40     
Mengetahui fungsi range 

marking.  

41     
Dapat melakukan servicing pada 

system instrument. 

42     Memahami konsep gyro  

43   

Perawatan flight 

Instrument pesawat 

udara 

Mendemonstrasikan flight 

instrument pesawat udara 

44     
Mengetahui macam-macam flight 

instrument  

45     
Mengetahui system instrument 

pada pesawat modern  

46     
Merawat flight instrument 

pesawat udara 

47   
Perawatan engine dan 

auxiliary instrument  

Mengetahui perbedaan engine 

instruments untuk reciprocating 

engine dan turbine egine  

48     
Mengetahui macam-macam 

auxiliary instruments  

49     
Melakukan perawatan engine and 

auxiliary instrument 

50   
Penerapan aircraft 

system 

Mengetahui prinsip kerja Air 

Conditioning system (ATA-21)  

51     
Mengetahui prinsip kerja Flight 

Control system (ATA-27)  

52     
Mengetahui prinsip kerja Fuel 

system (ATA-28)  

53     
Mengetahui prinsip kerja 

hydraulic system (ATA-29)  

54     
Mengetahui prinsip kerja oxygen 

system (ATA-35)  



55     
Mengetahui prinsip kerja 

pneumatic system (ATA-36)  

56     
Mengetahui prinsip kerja APU 

system (ATA-49) (0) 

57     
Mengtahui persyaratan 

â€œaircraft airworthyâ€•  

58   

Pemeliharaan dan 

inspeksi aircraft 

system 

Pemeliharaan dan inspeksi Air 

Condition system (ATA-21)  

59     
Pemeliharaan dan inspeksi Flight 

Control system (ATA-27)  

60     
Pemeliharaan dan inspeksi fuel 

system (ATA-28)  

61     

Pemeliharaan dan inspeksi Ice 

&amp; Protection system (ATA-

30)  

62     
Pemeliharaan dan inspeksi 

oxygen system (ATA-35)  

63     
Pemeliharaan dan inspeksi 

Pneumatic system (ATA-36)  

64     
Pemeliharaan dan inspeksi APU 

system (ATA-49)  

Kode : 1.470GM1070 

Mata Ujian : 
Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka 

Pesawat Udara (Airframe Power Plant) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 



2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   
Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 



mata pelajaran yang 

diampu 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 



16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 



23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 



untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 



pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 



43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 



52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Penerapan Aircraft 

Drawing. 

Membandingkan gambar 

proyeksi orthogonal dan 

proyeksi pictorial. 

2     

Membuat gambar potongan 

dengan ukuran dan simbol 

simbol yang benar Memilih 

perintah perintah CAD 2 

dimensi. 

3     

Membuat gambar komponen 

pesawat udara menggunakan 

bantuan CAD 2 dimensi. 

4   
Penerapan Aircraft 

Structure 

Mengevaluasi Aircraft Structure 

General Concepts 

5     

Menganalisis Aircraft Wing 

Stabilizers and Flight Control 

Surface 

6     
Mengevaluasi Aircraft 

Servicing and Ground Handling 

7   
Perawatan dan 

Perbaikan Aircraft 

Melakukan perawatan Aircraft 

Fuselage. 



8     
Mengecek pekerjaan splice 

repair of stringer. 

9     
Melakukan pekerjaan Lap patch 

repair of aircraft skin. 

10     
Mengelola pelaksanaan 

Symmetrical check 

11     

Melakukan pelaksanaan 

pemasangan Main Landing 

Gear and Wheel 

12     
Mengelola replace and rigging 

of aileron, elevator and rudder 

13     
Melakukan Pelaksanaan inspect 

and adjust flap 

14     
Melaksanakan inspeksi and 

penye telan brake 

15   
Penerapan Aircraft 

System 

Menganalisis AC and Cabin 

Pressuriza-tion (ATA 21) 

16     
Mengevaluasi Instruments/ 

Avionic Systems 

17     
Mengevaluasi Electrical Power 

(ATA 24) 

18     
Mengevaluasi Oxygen System 

(ATA 35) 

19     
Mengevaluasi Pneumatic/ 

Vacuum System (ATA 36) 

20   
Perawatan dan Per 

baikan a/c system 

Melakukan Perawatan Hydrolic 

Power System (ATA 29) 

21     
Melakukan Perawatan Fire 

Protection (ATA 26) 

22     

Melakukan Perawatan Ice and 

Rain Protection System (ATA 

30) 

23     
Melakukan Perawatan Landing 

Gear System (ATA 32) 



24   
Penerapan Gas Turbine 

Enginer (GTE) 

Menganalisis Konsep dasar 

prinsip kerja GTE (GTE 

fundamentals) 

25     

Mengevaluasi bagian2 GTE (air 

inlet, compressors, combustion 

section, turbin section, exhaust) 

26     
Merumuskan berbagai engine 

indication (engine instrument) 

27     

Menganalisis mekanisme pada 

GTE (turboprop, turboshaft, 

turbojet, turbofan) 

28     

Menganalisis fungsi dan prinsip 

kerja Auxillary Power Units 

(APUs) 

29     
Menganalisis Komponen-

Komponen Air Systems 

30     
Menelaah Prinsip kerja file 

Protection Systems 

31   

Perbaikan dan 

Perawatan Gas Turbine 

Engine 

Mengecek komponen-

komponen Powerplant 

Installation 

32     
Memeriksa Engine Monitoring 

and Ground Operation 

33     
Memeriksa Prosedur Fuels 

System 

34     
Mengontrol Komponen2 

Lubrication System 

35     

Memeriksa Install and adjust 

fuel control, fuel pump and fuel 

flow meter 

36   
Pengujian Gas Turbine 

Engine 

Monitoring Pengujian EGT 

Indicating System 

37     
Memeriksa Engine Stating and 

Ignition Systems 

38     Monitoring Engine Run up 



39     

Monitoring Pemasangan dan 

Pelepasan Ignition unit, Ignitor 

plug, Stater dan Generator 

40   
Penerapan Practice 

Maintenance 

Memeriksa rivet rivet pada 

proses perawatan dan perbaikan 

konstruksi pesawat udara 

41     

Mengevaluasi hasil inspection 

dan Testing pada Pipes dan 

Hoses 

42     
Memeriksa Electrical Cables 

and Connectors 

43     

Mengevaluasi Proses Inspection 

dan Testing tehadap Springs, 

Bearings dan Transmissions 

44     

Mengevaluasi proses Inspection 

terhadap swaging (rigging) and 

fitting pada Control Cable 

45   

Pelaksanaan Pekerjaan 

Sheet Metal, Welding, 

Brazing, Soldering 

Bonding, Composit 

Mengelola Pekerjaan2 Sheet 

Metal, Welding, Brazing, 

Sodering, Bonding dan 

Composit 

46     
Mengelola a/c Weight and 

Balance 

47     
Mengelola Pekerjaan 

Composite 

Kode : 1.641GM9050 

Mata Ujian : Pemeranan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 



2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat ancangan 

pembelajaran 

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 



dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 



mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 



26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Merangkum pengetahuan 

teater seturut sejarah, 

estetika, wilayah 

perkembangan serta elemen 

pembentuknya 

Menelaah unsur pokok teater 

2     
Menelaah unsur pendukung 

teater 

3     Menelaah sejarah teater Barat 



4     
Menelaah sejarah teater 

Indonesia 

5     
Menelaah bentuk-bentuk 

pertunjukan teater 

6     
Menelaah gaya pementasan 

teater konvensional 

7     
Menelaah gaya pementasan 

teater pasca realis 

8   

Menampilkan teknik olah 

tubuh dalam peran yang 

dimainkan sesuai dengan 

tuntutan lakon 

Memformulasikan latihan olah 

tubuh ketahanan sesuai dengan 

peruntukan dan tahapannya 

9     

Memformulasikan latihan olah 

tubuh kelenturan sesuai 

peruntukan dan tahapannya 

10     

Memformulasikan latihan olah 

tubuh keterampilan tanpa alat 

sesuai peruntukan dan 

tahapannya 

11     

Memformulasikan latihan olah 

tubuh keindahan sesuai dengan 

peruntukan dan tahapannya 

12     
Menentukan penggunaan olah 

tubuh keterampilan dalam peran 

13     

Menampilkan ekspresi tubuh 

secara tepat dalam peran sesuai 

karakter yang dimainkan 

14   

Menampilkan teknik olah 

suara dalam peran yang 

dimainkan sesuai dengan 

tuntutan lakon 

Menentukan teknik pernafasan 

yang tepat bagi pemeran 

15     

Memformulasikan teknik olah 

suara dasar untuk mencapai 

kekuatan, optimalisasi volume 

dan kejelasan/kejernihan 



16     

Memformulasikan pola latihan 

diksi, artikulasi, dan intonasi 

sesuai peruntukannya Â  

17     
Menentukan teknik olah suara 

dalam membaca teks 

18     

Memformulasikan teknik 

wicara (monolog) sesuai 

ceritanya 

19     
Memformulasikan teknik 

wicara (dialog) sesuai ceritanya 

20     

Menampilkan ekspresi suara 

secara tepat dalam pemeranan 

sesuai karakter yang dimainkan 

21   

Menampilkan teknik olah 

rasa dalam peran yang 

dimainkan sesuai dengan 

tuntutan lakon 

Memformulasikan latihan olah 

pancaindera sesuai 

peruntukannya 

22     

Memformulasikan pola 

pelatihan imajinasi individu 

sesuai peruntukannya 

23     

Memformulasikan pola 

pelatihan konsentrasi individu 

sesuai fungsinya 

24     

Memformulasikan pola 

pelatihan Konsentrasi kelompok 

sesuai fungsinya 

25     
Merumuskan adegan untuk 

pelatihan olah rasa 

26     

Mentransformasikan 

konsentrasi dan imajinasi dalam 

pemeranan 

27     

Menampilkan ekspresi peran 

dalam dimensi rasa (emosi) 

sesuai karakter yang dimainkan 



28   

Menampilkan teknik 

pemeranan sesuai 

perwatakan tokoh yang 

dimainkan dalam lakon 

Memformulasikan pola latihan 

teknik muncul sesuai dengan 

tuntutan lakon 

29     

Memformulasikan pola latihan 

teknik pengulangan sesuai 

dengan tuntutan lakon 

30     

Memformulasikan pola latihan 

teknik jeda sesuai dengan 

tuntutan lakon 

31     

Memformulasikan pola latihan 

teknik timing sesuai dengan 

tuntutan lakon 

32     

Memformulasikan pola latihan 

teknik aksi-reaksi sesuai 

tuntutan lakon 

33     

Memformulasikan pola latihan 

teknik dramatik sesuai tuntutan 

lakon 

34     

Memformulasikan pola latihan 

teknik pengembangan sesuai 

tuntutan lakon 

35     

Memformulasikan pola latihan 

teknik improvisasi sesuai 

tuntutan lakon 

36     

Memformulasikan pola latihan 

teknik perubahan status dan 

emosi sesuai tuntutan lakon 

37   

Memproyeksikan teknik 

penghayatan peran ke 

dalam karakter yang 

dimainkan sesuai dengan 

tuntutan lakon 

Memformulasikan latihan untuk 

menelisik jenis karakter tokoh 

yang akan dimainkan sesuai 

lakonnya 

38     Menampilkan peran secara fisik 

39     
Menampilkan peran secara 

sosiologis 



40     
Menampilkan peran secara 

psikologis 

41     
Menampilkan peran berdasar 

jenis karakter 

42     
Menampilkan peran berdasar 

perwatakan 

43     

Membangun karakter tokoh 

yang akan dimainkan sesuai 

lakonnya 

44   

Menghasilkan karya 

pemeranan tunggal sesuai 

dengan lakon dan karakter 

yang dimainkan 

Menampilkan pemeranan 

tunggal monolog atau soliloki 

improvisasional sesuai dengan 

cerita dan karakter yang 

dimainkan 

45     

Menampilkan pemeranan 

tunggal monoplay 

improvisasional sesuai dengan 

cerita dan karakter yang 

dimainkan 

46     

Menampilkan pemeranan 

tunggal monolog atau soliloki 

berbasis teks sesuai dengan 

cerita dan karakter yang 

dimainkan 

47     

Menampilkan pemeranan 

tunggal monoplay berbasis teks 

sesuai dengan cerita dan 

karakter yang dimainkan 

48   

Menghasilkan karya 

pemeranan kelompok 

sesuai dengan karakter dan 

lakon yang dimainkan 

Melaksanakan roleplay sebagai 

aplikasi pemeranan dasar 

49     
Menampilkan pantomim 

kelompok berdasar cerita 

50     
Menganalisis perwatakan tokoh 

yang akan dimainkan 



51     

Menganalisis hubungan antar 

tokoh dalam lakon terkait peran 

yang dimainkan 

52     

Menentukan tujuan utama 

tokoh yang dimainkan dalam 

lakon 

53     

Menampilkan pemeranan 

kelompok dalam adegan sesuai 

dengan karakter yang 

diperankan 

54     

Menampilkan pemeranan 

kelompok dalam fragmen atau 

lakon pendek sesuai dengan 

karakter yang dimainkan 

55     

Menampilkan pemeranan 

kelompok sesuai karakter yang 

diperankan dan tipe naskah 

yang dimainkan 

56   

Menghasilkan karya 

penyutradaraan sesuai 

dengan konsep yang telah 

dibuat berdasar lakon  

Menentukan bentuk dan gaya 

pementasan 

57     

Menginterpretasi lakon yang 

akan dipentaskan sesuai dengan 

sumber daya yang dimiliki 

58     

Menjabarkan kebutuhan artistik 

pementasan sesuai dengan 

interpretasi lakonnya 

59     
Memilih pemain sesuai dengan 

tuntutan lakon 

60     

Membuat konsep 

penyutradaraan berdasar 

interpretasi 

61     
Melaksanakan pelatihan peran 

sesuai dengan tahapan 

62     
Melaksanakan latihan teknik 

sesuai dengan kebutuhan 



63     
Menyutradarai pementasan 

teater 

64   
Merinci tata kelola teater 

sesuai dengan bidangnya 

Merinci kerja organisasi teater 

sesuai dengan visi dan misinya 

65     Merinci strategi pemasaran 

66     
Merinci kerja pengelolaan 

produksi sesuai bidangnya 

67     Merinci kerja bidang Artistik 

68     
Merinci kerja pengelolaan 

gedung sesuai tugasnya 

69     
Merinci kerja pengelolaan 

panggung sesuai tugasnya 

70     
Merinci kegiatan pasca 

produksi 

Kode : 1.467GM1070 

Mata Ujian : 
Pemesinan Pesawat Udara (Aircraft Machining) (Modul 

0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     
Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 



Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 



10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 



18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 



peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 



penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 



36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     
Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 



merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi , 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menyajikan 

pengoperasian mesin 

bubut dan perlengkapan 

mesin bubut dalam 

membuat benda kerja 

sesuai prosedur 

Mengkategorikan kelengkapan 

mesin bubut 

2     

Mengetes kelengkapan mesin 

bubut : head stock, bed, carriage, 

dan tailstock, chuck (self centering, 

independent jaws), steady rest, 

follow rest, taper attachmment, 

copy attachment 

3     

Membubut benda kerja 

menggunakan head stock, bed, 

carriage, dan tailstock, chuck (self 

centering, independent jaws), 

steady rest, follow rest, taper 

attachmment, copy attachment 

4   

Menyajikan 

pengoperasian mesin 

frais untuk pembuatan 

komponen pesawat udara 

sesuai prosedur 

Mengkategorikan kelengkapan 

mesin frais 

5     

Menyiapkan kelengkapan mesin 

frais : base, column, knee, table, 

spindle, arm, saddle vertical head, 

universal milling head, boring 

head, rotary table, arbor, machine 

vice, deviding head, stick head 

6     

Mengatur kelengkapan mesin frais 

: base, column, knee, table, spindle, 

arm, saddle, vertical head, 

universal milling head, boring 

head, rotary table, arbor, machine 

vice, deviding head, stick head 

7     
Mengetes kelengkapan mesin frais 

: base, column, knee, table, spindle, 



arm, saddle, vertical head, 

universal milling head, boring 

head, rotary table, arbor, machine 

vice, deviding head, stick head 

8     

Memfrais benda kerja 

menggunakan vertical head, 

universal milling head, boring 

head, rotary table, arbor, machine 

vice, deviding head, stick head 

9   

Merencanakan parameter 

pemotongan untuk mesin 

bubut 

Mengatur parameter pemotongan: 

Kecepatan potong (Cutting Speed) 

material benda kerja; Jenis material 

tools (HSS / Carbide ); 

Pendinginan; Cara pengerjaan; 

Penghitungan kecepatan putar 

spindel. 

10     

Mengkategorikan material benda 

kerja dan material alat pemotong 

(tools): Metal; Non metal; Ferro; 

Non ferro; HSS; Carbide. 

11     

Memilih parameter pemotongan: 

Kecepatan potong (cutting speed); 

Jenis material tools (HSS / 

Carbide); Pendinginan; Cara 

pendinginan; Perhitungan 

kecepatan putar. 

12     

Memilih material benda kerja dan 

material alat pemotong (tools): 

Metal; Non metal; Ferro; Non 

ferro; HSS; Carbide. 

13   

Merencanakan parameter 

pemotongan untuk mesin 

frais 

Mengatur parameter pemotongan: 

Kecepatan potong (Cutting Speed) 

material benda kerja; Jenis material 

tools (HSS / Carbide ); 

Pendinginan; Cara pengerjaan; 

Penghitungan kecepatan putar 

spindel. 

14     
Mengkategorikan material benda 

kerja dan material alat pemotong 



(tools): Metal; Non metal; Ferro; 

Non ferro; HSS; Carbide. 

15     

Memilih parameter pemotongan: 

Kecepatan potong (cutting speed); 

Jenis material tools (HSS / 

Carbide); Pendinginan; Cara 

pendinginan; Perhitungan 

kecepatan putar. 

16     

Memilih material benda kerja dan 

material alat pemotong (tools): 

Metal; Non metal; Ferro; Non 

ferro; HSS; Carbide. 

17   
Menampilkan 

pembubutan benda kerja 

Menyiapkan pembubutan benda 

kerja: Bubut muka; Bubut rata; 

Bubut poros bertingkat; Bubut 

lubang bertingkat. 

18     

Membubut benda kerja: Bubut 

muka; Bubut rata; Bubut poros 

bertingkat; Bubut lubang 

bertingkat. 

19   
Menampilkan pemfraisan 

benda kerja 

Menyiapkan pemfraisan benda 

kerja: Frais rata; Frais muka; Frais 

bertingkat luar; Frais bertingkat 

dalam; Frais miring; Frais ekor 

burung; Frais alur V. 

20     

Memfrais benda kerja: Frais rata; 

Frais muka; Frais bertingkat luar; 

Frais bertingkat dalam; Frais 

miring; Frais ekor burung; Frais 

alur V. 

21   

Menalar material alat 

pemotong (tools) dan 

material benda kerja 

bubut 

Mengkategorikan material benda 

kerja dan material alat pemotong 

(tools): Metal; Non metal; Ferro; 

Non ferro; HSS; Carbide. 

22     

Memilih material benda kerja dan 

material alat pemotong (tools): 

Metal; Non metal; Ferro; Non 

ferro; HSS; Carbide. 



23   

Menalar material alat 

pemotong (tools) dan 

material benda kerja frais 

Mengkategorikan material benda 

kerja dan material alat pemotong 

(tools): Metal; Non metal; Ferro; 

Non ferro; HSS; Carbide. 

24     

Memilih material benda kerja dan 

material alat pemotong (tools): 

Metal; Non metal; Ferro; Non 

ferro; HSS; Carbide. 

25   

Menalar parameter 

pemotongan pada mesin 

bubut 

Mengatur parameter pemotongan: 

Kecepatan potong (Cutting Speed) 

material benda kerja; Jenis material 

tools (HSS / Carbide ); 

Pendinginan; Cara pengerjaan; 

Penghitungan kecepatan putar 

spindel. 

26     

Memilih parameter pemotongan: 

Kecepatan potong (cutting speed); 

Jenis material tools (HSS / 

Carbide); Pendinginan; Cara 

pendinginan; Perhitungan 

kecepatan putar. 

27   

Menalar parameter 

pemotongan pada mesin 

frais 

Mengatur parameter pemotongan: 

Kecepatan potong (Cutting Speed) 

material benda kerja; Jenis material 

tools (HSS / Carbide ); 

Pendinginan; Cara pengerjaan; 

Penghitungan kecepatan putar 

spindel. 

28     

Memilih parameter pemotongan: 

Kecepatan potong (cutting speed); 

Jenis material tools (HSS / 

Carbide); Pendinginan; Cara 

pendinginan; Perhitungan 

kecepatan putar. 

29   

Menyajikan kerja mesin 

bubut CNC sesuai 

prosedur 

Mengkategorikan kelengkapan 

mesin bubut CNC 

30     

Menyiapkan kelengkapan mesin 

bubut CNC : panel control, 

monitor, chuck, dan tools revolver 



31     

Mengatur kelengkapan mesin 

bubut CNC : panel control, 

monitor, chuck, dan tools revolver 

32     

Mengetes kelengkapan mesin 

bubut CNC : panel control, 

monitor, chuck, dan tools revolver 

33   
Menguji kondisi mesin 

bubut 

Menyiapkan kondisi mesin bubut 

menyangkut: Keselamatan kerja; 

Pengaturan kecepatan putar; 

Kecepatan penyayatan; Leveling; 

Vibrasi; Penerangan. 

34     

Mengetes kondisi mesin bubut 

menyangkut: Keselamatan kerja; 

Pengaturan kecepatan putar; 

Kecepatan penyayatan; Leveling; 

Vibrasi; Penerangan. 

35     

Menyimpulkan kondisi mesin 

bubut menyangkut: Keselamatan 

kerja; Pengaturan kecepatan putar; 

Kecepatan penyayatan; Leveling; 

Vibrasi; Penerangan. 

36   
Mengevaluasi kondisi 

mesin frais 

Menyiapkan kondisi mesin frais 

menyangkut: Keselamatan kerja; 

Pengaturan kecepatan putar; 

Kecepatan penyayatan; Leveling; 

Vibrasi; Penerangan. 

37     

Mengetes kondisi mesin frais 

menyangkut: Keselamatan kerja; 

Pengaturan kecepatan putar; 

Kecepatan penyayatan; Leveling; 

Vibrasi; Penerangan. 

38     

Menyimpulkan kondisi mesin frais 

menyangkut: Keselamatan kerja; 

Pengaturan kecepatan putar; 

Kecepatan penyayatan; Leveling; 

Vibrasi; Penerangan. 

39   

Menyajikan aircraft 

drawing dari aircraft 

manual book 

Membandingkan gambar proyeksi 

orthogonal dan proyeksi pictorial 



40     
Membuat gambar potongan dengan 

ukuran dan simbol yang benar 

41     Membuat gambar gabungan 

42     Membuat gambar komponen 

43   

Membuat komponen 

pesawat udara 

menggunakan mesin 

bubut 

Mengkategorikan kelengkapan 

mesin bubut 

44     

Mengetes kelengkapan mesin 

bubut : head stock, bed, carriage, 

dan tailstock, chuck (self centering, 

independent jaws), steady rest, 

follow rest, taper attachmment, 

copy attachment 

45     

Membubut benda kerja 

menggunakan head stock, bed, 

carriage, dan tailstock, chuck (self 

centering, independent jaws), 

steady rest, follow rest, taper 

attachmment, copy attachment 

46   

Membuat komponen 

pesawat udara 

menggunakan mesin frais 

Mengkategorikan kelengkapan 

mesin frais 

47     

Menyiapkan kelengkapan mesin 

frais : base, column, knee, table, 

spindle, arm, saddle vertical head, 

universal milling head, boring 

head, rotary table, arbor, machine 

vice, deviding head, stick head 

48     

Mengatur kelengkapan mesin frais 

: base, column, knee, table, spindle, 

arm, saddle, vertical head, 

universal milling head, boring 

head, rotary table, arbor, machine 

vice, deviding head, stick head 

49   

Membuat benda kerja 

dengan menggunakan 

mesin bubut CNC 

Mengkategorikan kelengkapan 

mesin bubut CNC 



50     

Menyiapkan kelengkapan mesin 

bubut CNC : panel control, 

monitor, chuck, dan tools revolver 

51     

Mengatur kelengkapan mesin 

bubut CNC : panel control, 

monitor, chuck, dan tools revolver 

52     

Mengetes kelengkapan mesin 

bubut CNC : panel control, 

monitor, chuck, dan tools revolver 

53   

Membuat gambar 

komponen pesawat udara 

menggunakan bantuan 

CAD 2 Dimensi 

Menyiapkan perintah-perintah 

CAD 2 dimensi untuk gambar 

komponen pesawat udara 

54     

Membuat gambar komponen 

pesawat udara menggunakan 

bantuan CAD 2 Dimensi 

55   

Mengukur produk bubut 

berupa komponen 

pesawat udara sesuai 

spesifikasi 

Menyiapkan pemeriksaan produk 

berupa komponen pesawat udara 

sesuai spesifikasi 

56     
Menilai produk berupa komponen 

pesawat udara sesuai spesifikasi 

57   

Mengukur produk frais 

berupa komponen 

pesawat udara sesuai 

spesifikasi 

Menyiapkan pemeriksaan produk 

berupa komponen pesawat udara 

sesuai spesifikasi 

58     
Menilai produk berupa komponen 

pesawat udara sesuai spesifikasi 

59   
Memonitor kelengkapan 

mesin frais CNC 

Mengkategorikan kelengkapan 

mesin frais CNC 

60     

Menyiapkan kelengkapan mesin 

frais CNC : panel control, monitor, 

chuck, dan tools revolver 

61     

Mengatur kelengkapan mesin frais 

CNC : panel control, monitor, 

chuck, dan tools revolver  



62     

Mengetes kelengkapan mesin frais 

CNC : panel control, monitor, 

chuck, dan tools revolver 

63   

Membuat gambar 

komponen pesawat udara 

menggunakan perintah-

perintah CAD 3 dimensi 

Menyiapkan perangkat CAD 3 

dimensi 

64     

Memilih perintah-perintah CAD 3 

dimensi untuk pembuatan gambar 

komponen pesawat udara 

65   

Membuat komponen 

pesawat udara 

menggunakan mesin frais 

CNC 

Menyiapkan kelengkapan mesin 

frais CNC untuk pembuatan 

komponen pesawat udara 

66     

Mengatur kelengkapan mesin frais 

CNC untuk pembuatan komponen 

pesawat udara 

67     

Menyusun program pengerjaan 

benda kerja menggunakan mesin 

frais CNC 

68   

Merekonstruksi gambar 3 

Dimensi komponen 

pesawat udara 

Mengoreksi gambar CAD 3 

dimensi 

69     
Membandingkan gambar CAD 3 

dimensi komponen pesawat udara 

70     

Membuat kembali gambar 

komponen pesawat udara 

menggunakan bantuan CAD 3 

dimensi 

71   

Menilai program 

pengerjaan benda kerja 

menggunakan mesin frais 

CNC 

Mengetes program pengerjaan 

benda kerja menggunakan mesin 

frais CNC 

72     

Membandingkan program 

pengerjaan benda kerja 

menggunakan mesin frais CNC 



73     

Menyimpulkan program 

pengerjaan benda kerja 

menggunakan mesin frais CNC 

Kode : 1.130GZ0000 

Mata Ujian : Pendidikan Agama Katholik (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Strategi 

pembelajaran 

Guru mampu menerapkan 

straegi pemebelajaran yang 

interaktif 

2 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran serta 

pelaksanaan evaluasi 

Hasil analisis 

belajar 

Guru mampu menjelaskan 

analisis belajar untuk 

menentukan ketutasan belajar 

3   
Bentuk penilaian 

belajar 

Guru mampu menjelaskan 

bentuk penilaian belajar 

4   Penilaian belajar 
Guru mampu menjelaskan 

definisi penilaian belajar 

5 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Inquiri 
Guru dapat menjelaskan 

model pembelajaran Inquiri 

6   Ketutasan belajar 

Guru mampu merancang 

pengayaan untuk mencapai 

ketutansan belajar 

7   
Pengalaman 

belajar 

Guru mampu memberikan 

kesempatan pada peserta didik 

untuk merefleksikan 

pengalaman belajar 

8   Problem Solving 

Guru dapat menjelaskan 

model pembelajaran Problem 

Solving 



9   
Proses 

pemebelajaran 

Guru mampu memotivasi 

anak agar proses 

pemeblajaran berjalan efektif 

10   RPP 

Guru mampu merumuskan 

tujuan pembelajaran dalam 

RPP 

11   Teori belajar 

Guru mampu menerapkan 

prinsip dan teori pembelajaran 

yang mendidik. 

12 

Peserta mampu memahami dan 

menjabarkan KI, KD dalam 

pembelajaran. 

Kompetensi Sosial 
Guru dapat menjelaskan 

dimensi kompetensi sosial 

13     
Guru mampu menjelaskan 

kompetensi Sosial 

14   
Kompetensi 

Spiritual 

Guru mampu menjelaskan 

kompetensi Spiritual 

15 

Peserta dapat menentukan, 

membuat media pembelajaran 

dalam rangka pencapaian 

kompetensi. 

Fungsi media 

pembelajaran 

Guru mampu menjelaskan 

manfaat media pembelajaran 

agar lebih efisien dan efektif 

16   
Jenis media 

pembelajaran 

Guru mampu menjelaskan 

jenis media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi 

17   
Media dan alat 

peraga 

Guru mampu menjelaskan 

penggunaan media 

pembelajaran. 

18   

Media 

pembelajaran 

memudahkan 

memahami materi 

Guru mampu menerapkan 

media pembelajaran sehingga 

memudahkan memahami 

materi yang sulit 

19   
Microsoft power 

point 

Guru mampu menggunakan 

microsoft power point dalam 

menampilkan tayangan 

20   
Pemilihan media 

pembelajaran 

Guru mampu memilih kriteria 

media pembelajaran yang 

sesuai dengan situasi peserta 

didik 



21   
Media 

Pembelajaran 

Guru mampu membuat media 

pembelajaran 

22 

Peserta dapat mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran. 

4 pilar kebangsaan 
Guru mempu menjelaskan 4 

pilar kebangsaan 

23 

Peserta dapat menyusun dan 

mengembangkan Silabus dan 

RPP 

RPP 
Guru dapat menjelaskan 

prinsip penyusunan RPP 

24   Silabus dan RPP 

Guru mampu menjelaskan 

perbedaan antara Silabus dan 

RPP 

25 Peserta dapat menyusun RPP Komponen RPP 
Guru dapat menyebutkan 

komponen dalam RPP. 

26 

Peserta mampu melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas 

dalam rangka pengembangan 

kompetensi 

Penelitian 

Tindakan Kelas 

(PTK) 

Guru mampu menjelaskan 

manfaat penelitian Tindakan 

Kelas 

27 

Peserta mampu memahami 

Kurikulum 2013 serta model-

model pembelajaran. 

Pendekatan 

saintifik 

Guru mampu menerapkan 

pembelajaran pendekatan 

saintifik 

28   
Pengembangan 

kurikulum 

Guru mampu 

mengembangkan kurikulum 

sesuai dengan kompetensi 

peserta didik 

29 

Peserta mampu memahami dan 

mengembangan komponen-

komponen kurikulum . 

Fungsi Indikator 
Guru mampu menjelaskan 

fungsi Indikator 

30   Silabus 
Guru mempu menjelaskan 

pengertian Silabus. 

31 

Peserta mampu memilih dan 

menetukan sumber belajar yang 

sahih. 

Materi 

pembelajaran 

Guru mampu menentukan 

materi yang sahih dalam 

pembelajaran 

32 

Peserta mampu menentukan dan 

menerapkan model-model 

pembelajaran dalam pencapaian 

kompetensi 

Model 

pembelajaran 

Project base 

learning 

Guru mampu menerapkan 

model pembelajaran 



33   
Problem based 

learning 

Guru mampu menjelaskan 

model pembelajaran Problem 

base learning. 

34   
Projek base 

learning 

Guru mampu menerapkan 

projek based learning dalam 

membimbing peserta didik 

35   saintifik 
Guru mampu menerapakan 

model pembelajaran saintifik 

36 

Peserta mampu menerapkan 

berbagai pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Ketrampilan dalam 

memilih media 

pembelajaran 

Guru mampu memilih 

karateristik media 

pembelajaran 

37   
Strategi 

pembelajaran 

Guru mampu menerapkan 

strategi pembelajaran dengan 

melibatkan peserta didik 

untuk menemukan materi 

sendiri 

38 

Peserta memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, intelektual, 

sosial-emosional, moral, 

spiritual, dan latarbelakang 

sosial- budaya. 

Benda-benda 

Rohani 

Guru mampu menjelaskan 

tahap-tahap berfikir anak. 

39   

Cara mengatasi 

kesulitan belajar 

siswa 

Guru mampu mengatasi 

kesuliatan belajar yang 

dialami oleh siswa 

40   

Ciri-ciri 

kemampuan 

berpikir anak 

Guru dapat 

mengkalisifikasikan berfikir 

anak sesuai perkembangan 

usia 

41   
Kecerdasan 

Emosional 

Guru mampu menjelaskan 

hubungan motivasi dengan 

kecerdasan. 

42   
Kecerdasan sosial 

Emosional 

Guru mampu menjelaskan 

hubungan kerja sama dengan 

kecerdasan sosial emosional. 



43   
Macam-macam 

kesulitan belajar 

Guru dapat menyimpulkan 

macam kesulitan belajaryang 

dialami siswa. 

44   
Makna istilah 

kognitif 

Guru dapat menjelaskan 

makna istilah kognitif 

45   Makna Kognitif 
Guru mampu menjelaskan 

makna istilah kognitif 

46   

Memahami 

karakter peserta 

didik 

Guru mampu menganlisis 

permasalahan peserta didik 

47   
Perkembangan 

Kognitif 

Guru dapat menjelaskan 

faktor utama yang 

mempengaruhi perkembangan 

koginif anak. 

48   Tujuan konseling 

Guru dapat menjelaskan 

tujuan konseling dengan 

wawancara. 

49     
Guru dapat menjelaskan 

tujuan dari konseling 

50   
Kecerdasan 

emosional 

Guru mampu menjelaskan 

kecerdasan Emosional 

51   
Pemecahan 

kesuliatan belajar 

Guru dapat menyelesaikan 

kesulitan yang dialami peserta 

didik. 

52 

Peserta mampu menggunakan 

media dan alat peraga sebagai 

acuannya adalah metode 

Alat peraga dalam 

pembelajaran 

Guru dapat menyebutkan 

syarat menggunakan alat 

peraga dan alat bantu dalam 

pembelajaran 

53 

Peserta dapat memiliki konteks 

penggunaan proses 

pembelajaran dalam kelompok 

Media 

pembelajaran 

Guru dapat menjelaskan 

bahwa media pembelajaran 

hendaknya memperhatikan 

konteks penggunaannya 

54 

Peserta dapat mempertimbangan 

rumusan masalah yaang 

didiskusikan 

Model pemebalajar 

Guru dapat menjelaskan 

bahwa diskusi dipakai sebagai 

cara menyelesaikan masalah 



55 
Peserta dapat menemukan angka 

kemajuan masing masing siswa 
Tujuan Evalusi 

Guru dapat menjelaskan 

tujuan evaluasi 

56 
Peserta dapat mengembangkan 

proses penilaian dengan sahih 

Kriteria 

pembelajaranan 

yang Sahih 

Guru dapat menjelaskan 

pembelajaran yang Sahih 

adalah dapat teruji dan sesuai 

dengan zaman 

57 
Peserta dapat menggunakan 

secara obyektif 

Aspek aspek yang 

dievaluasi 

Guru dapat menunjukkan 

aspek aspek yang dievalusi 

58 

Peserta mampu manaarik 

kesimpulan bahwa saintifik 

dapat dipakai sebagai hasil kerja 

Model pemn 

belajaran Saintifik 

Guru dapat menjelaskan 

model pembelajaran Saintifik 

59 

Peserta mampu melaksanakan 

proses pembelajaran dengan 

mengintegrasikan problem 

based leaning 

Model 

pembelajaran 

Problem Based 

Learning 

Guru dapat menjelaskan 

model pembelajaran Problem 

Based Learning 

60 

Peserta mampu melaksanakan 

proses pembelajaran dengan 

mengintegrasikan project based 

leaning 

Model 

pembelajaran 

Projek Based 

Learning 

Guru dapat menjelaskan 

model pembelajaran Projek 

Based Learning 

61 

Peserta mampu melaksanakan 

tujuan pembelajaran dengan tes 

formatif 

Tujuan Evaluasi 
Guru dapat menjalaskan 

tujuan evaluasi 

62 

Peserta mampu membaca 

menulis dan melakukan 

ekperimen dan demontarsi 

Aktivitas Visual 

dalam KBM 

Guru dapat menggolongkan 

aktivitas visual dalam KBM 

63 
Peserta mampu memberikan 

contoh soal yang tidak terbatas 
Bentuk bentuk soal 

Guru dapat menggolongkan 

bentuk bentuk soal 

64 

Peserta mampu memberikan 

kepastian dalam pembelajaran 

komisi katekis KWI 

Lembaga KWI 

Guru dapat menyebutkan 

buku pegangan yang ada 

disusun oleh Komisi Katekik 

KWI 

65 

Peserta mampu memberikan 

kompetensi sebaagai guru yang 

eksekutor 

Fungsi guru 

Guru dapatn menjelas 

perannya dalam kegiatan 

pembelajaran 

66 
Peserta mampu memberikan 

nilai dan perasaan efektif 
Domain belajar 

Guru dapat menjelaskan dan 

meyebutkan domain belajar 



67 
Peserta mampu memberikan 

proses model pembelajaraan 

Model 

penmbelajaran 

Guru dapat menjelaskan 

model pembelajaran yang 

berorientasi pada 

penyelesaian masalah adalah 

problem solving 

68 

Peserta mampu memberikan 

sikap daya dorong kepada siswa 

dalam mencatat buku 

Teknik 

meningkatkan 

Keterlibatan 

peserta didik 

Guru dapat menjelaskan 

tehnik meningkatkan 

keterlibatan peserta didik 

dalam pembelajaran 

69 

Peserta mampu membuat media 

dan alat sederhana sebagai 

bahan ajar 

Media dan alat 

bantu 

pembelajaran 

Guru dapat menjelsakan 

kemampuan yang paling 

penting tentang media dan 

alat bantu pembelajaran 

adalah kesederhanaan 

70 
Peserta mampu membuat soal 

yang terbatas 
Bentuk bentuk soal 

Guru dapat menggolongkan 

bentuk bentuk soal 

71 

Peserta mampu membuka laman 

yang berfungi sebagai bahan 

ajar 

Google sumber 

infomasi 

Guru dapat menyebutkan 

laman dari google untuk 

mencari informasi 

72 

Peserta mampu membuka situs 

dengan menggunakanblok 

sebagai bahan ajar 

Situs google 
Guru dapat menyebutkan situs 

google untuk pembelajaran 

73 

Peserta mampu memiliki daya 

liput yang tinggi dalam memilih 

media 

Media yang 

memiliki daya 

liput 

Guru dapat menyebutkan 

bahwa penggunaan media 

harus memiliki daya liput 

yang luas 

74 

Peserta mampu memiliki 

ientelektual kognitif dalam 

proses pembelajaran 

Domain belajar 
Guru dapat menjelaskan dan 

meyebutkan domain belajar. 

75 
Peserta mampu memngevalusai 

kemajuan tes sumatif 

Tujuan 

pelaksanaan 

evaluasi 

Guru dapat menjelaskan 

tujuan pelaksaan evaluasi 

76 

Peserta mampu mempersiapkan 

pembelajaran dengan 

kemampuan karakteristik dari 

media pembelajaran 

Karakteristik 

media 

pembelajaran 

Guru dapat menjelaskan 

bahwa mempersiapkan 

strategi pembelajaran harus 

memahami karakteristik dari 

media pembelajaran 



77 

Peserta mampu menampilkan 

bahan tayang ajar dengan 

menggunakan microsof power 

point 

Penggunaan IT Guru dapat menguanakan IT 

78 

Peserta mampu menemukan 

objek yang luas dan besar dalam 

proses pembekajaran 

Manfaat media 

pembelajaran 

Guru dapat menjelaskan 

manfaat media dalam 

pembelajaran 

79 

Peserta mampu menemukan 

prinsip sistematis 

pengembangan silabus 

Proses 

pengembangan 

silabus 

Guru dapat menjelaskan 

prinsip sitematis 

pengembangan silabus 

80 
Peserta mampu menerapkan 

tujuan dan materi ajar 

Tujuann 

pembelajaran 

Guru dapat menjelakan tujuan 

pembelajaran 

81 

Peserta mampu menerokan 

aspek kerajinan mengikuti 

kebaktian hari jumat disekolah 

Aspek Penilaian 
Guru dapat menjelaskan aspek 

aspek sasaran penilaian 

82 

Peserta mampu 

mengembangkan kemapuan 

psikomotorik dengan baik 

Domain belajar 
Guru dapat menjelaskan dan 

meyebutkan domain belajar 

83 
Peserta mampu mengevaluasi 

diasnostic 
Tujan Evaluasi 

Guru dapat menjelaskan 

tujuan evaluasi 

84 
Peserta mampu menggunakan 

kemampuan dan berorganisasi 

Kemampuan yang 

dapat diukur 

Guru dapat menjelaskan 

kemampuan kemampuan yang 

dapat diukur 

85 
Peserta mampu menggunakan 

CTL sebagai sumber belaajar 

Memanfaatkan 

CTL sebagai 

sumber belajar 

Guru dapat menyebutkan ciri-

ciri pembelajaran CTL 

86 

Peserta mampu menggunakan 

microsof word sebagai contoh 

membuat dokumen 

Media 

pembelajaran 

Guru dapat membuat contoh 

media pembelajaran 

87 

Peserta mampu mengofirmaikan 

kegiatan pembelajaran dengan 

gagasan baru 

Proses pemunculan 

gagasan 

Guru dapat menjelaskan 

kegiatan yang dapat mengajak 

peserta didkk mendapat tugas, 

dan diskusi 

88 
Peserta mampu menguasai KKO 

untuk psikomotorik 

Memahami 

Indicator tagihan 

Guru dapat menjelaskan kata 

kerja opeasional yang 

merupakan indikator tagihan 



89 

Peserta mampu menunjukan 

ketrampilan dalam mengelola 

kelas 

Metode mengelola 

ruang belajar 

Guru dapat menjelaskan cara 

mengelola ruang belajar 

90 
Peserta mampu menyusun kisi 

kisi ualagan 
Penilaian 

Guru dapat menjelaskan 

persiapan yang dilakukan 

sebelum menilai hasil peserta 

didik 

91 
Peserta mampu menyusun KKO 

melalui taksonmi Bloom 

Kognitif 

Taksonomi 

Bloomor 

Guru dapat menjelaskan kata 

kerja opoerasional di ranah 

Kognitif Taksonomi Bloom 

92 

Peserta memberikan konsep 

konrit fungsi media 

pembelajaran 

Manfaat media 

pembelajaran 

Guru dapat menjelaskan 

manfaat media pembelajaran 

93 
Peserta memberikan penilain 

acuan patokan penilain 
Standar Penilaian 

Guru dapat menjelaskan 

standar penilaian 

94 
Peserta memberikan solusi 

berkaitan dengan ekplorasi 
Ini Pembelajara 

Guru dapat menjelaskan 

kegiatan yang merupakan inti 

pembelajaran 

95 

Peserta mengetahui kompetensi 

dasar untuk penanda dalam 

proses belajar 

Fungsi indikator 

Gurtu dapat menjelaskan 

fungsi indicator adalah 

penanda dalam pencapaian 

kompetensi dasar 

96 
Peserta mengorganisaikan 

uraian sebagai tes 
Bentuk bentuk Tes 

Guru dapat menentukan 

bentuk bentuk tes 

Kode : 1.140GZ0000 

Mata Ujian : Pendidikan Agama Budha (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Peserta didik mampu 

memahami dan menguasai 

kompetensi paedagogik 

seorang guru 

Kelompok belajar peserta 

didik 

Peserta didik dapat 

menentukan kriteria dan 

macam-macam gaya belajar 

2     
Peserta didik dapat 

menyusun bahan ajar 



3     

Peserta didik dapat 

menganalis cara mengatasi 

kesulitan belajar 

4     

Peserta didik dapat 

merancang program 

remedial-pengayaan 

5 

Peserta didik memahami 

dan menguasai teori-teori 

belajar dan pembelajaran 

Kelompok belajar peserta 

didik 

Peserta didik dapat 

menunjukkan teori belajar 

behaviristik 

6     

Peserta didik dapat 

menunjukkan teori belajar 

kognitif dan konstruktivistik 

7     

Peserta didik dapat 

mengaplikasikan langkah-

langkah dalam proses 

pembelajaran 

8     

Peserta didik dapat 

merumuskan indikator 

pencapaian kompetensi 

9     

Peserta didik dapat 

mengaitkan materi dan 

tujuan pembelajaran 

10     

Peserta didik dapat 

menerapkan cara 

menganalisis hasil penilaian 

11     

Peserta didik dapat 

menjelaskan prinsip 

penyusunan RPP 

12     

Peserta didik dapat 

menyusun program remedial 

dan pengayaan dalam RPP 

13     

Peserta didik dapat 

menerapkan kegiatan inti 

pembelajaran 

14 

Peserta didik mampu 

memahami dan menguasai 

komponen RPP 

Kelompok belajar peserta 

didik 

Peserta didik dapat 

merumuskan komponen 

dalam menyusun RPP 



15     

Peserta didik dapat 

menentukan prinsip dalam 

memilih media 

pembelajaran 

16     

Peserta didik dapat 

mengaitkan rencana 

pembelajaran dengan dunia 

nyata 

17     

Peserta didik dapat 

menerapkan model 

pembelajaran 

18     

Peserta didik dapat 

menerapkan prinsip 

penilaian 

19     

Peserta didik dapat 

menentukan nilai akhir 

dalam ranah sikap, 

pengetahuan dan 

keterampilan 

20     

Peserta didik dapat 

menjelaskan pengertian 

kurikulum dan cara 

mengembangkan sikap 

sosial 

21     

Peserta didik dapat 

mendeskripsikan pengertian 

KD dan contoh sikap 

spiritual 

22     

Peserta didik dapat 

menguraikan prinsip 

pengembangan kurikulum 

23 

Peserta didik mampu 

memahami dan menguasai 

konsep ketuhanan dan 

keselamatan sesuai ajaran 

Buddha 

Ketuhanan 

Peserta didik dapat 

mendeskripsikan konsep 

ketuhanan dan keselamatan 

dalam agama Buddha 

24 

Peserta didik mampu 

mengaplikasikan cara 

merealisasi keselamatan 

Ketuhanan 

Peserta didik dapat 

menunjukkan konsep dan 

cara mencapai keselatan 



25 

Peserta didik mampu 

memahami dan 

mengaplikasikan hukum-

hukum alam 

Niyama 

Peserta didik dapat 

menunjukkan hukum yang 

alam ini beserta isinya 

26 

Peserta didik mampu 

memahami, 

mengaplikasikan, dan 

menganalisis Hukum 

Kebenaran Mutlak 

Hukum Kebenaran Mutlak 

Peserta didik 

dapatmenganalisis cara 

mengatasi masalah 

27     

Peserta didik dapat 

menentukan unsur- unsur 

yang termasuk kelompok 

samadhi dan moralitas 

28     

Peserta didik dapat 

menunjukkan pentingnya 

peranan pikiran 

29     

Peserta didik dapat 

menunjukkan sabda Budha 

tentang hukum kebenaran 

mutlak dan 

penggolongannya 

30     

Peserta didik dapat 

mengaitkan kondisi 

sekarang dengan sebab masa 

lampaunya 

31     

Pserta didik dapat 

menjelaskan pengertian 

Tilakkhana dan 

paticcasamuppada 

32     

Peserta didik dapat 

menganalisis Hukum 

Tilakkhana dan 

Paticcasamuppada 

33     
Peserta didik dapat menalar 

hubungan sebab dan akibat 

34     

Peserta didik dapat memberi 

contoh proses kerja Hukum 

kebenaran 



35 

Peserta didik mampu 

memahami dan menguasai 

sejarah penulisan dan 

intisari Tripitaka 

Tripitaka 

Peserta didik dapat 

menjelaskan sejarah 

penulisan Tripitaka 

36 

Peserta didik mampu 

memami Sila dengan 

berbagai aspek dan 

prinsip-prinsipnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sila 
Peserta didik dapat 

menentukan makna sila 

37     
Perserta didik dapat 

menentukan ciri-ciri sila 

38     

Peserta didik dapat 

mengidentifikasi pembagian 

sila 

39   

Sila dalam 

Dhammacakkappavatana 

Sutta dan Sutta lain 

Peserta didik dapat 

menentukan manfaat sila 

40     

Peserta didik dapat 

menganalisa kelompok sila 

dalam 

Dhammacakkappavatana 

Sutta 

41     

Peserta didik dapat 

mengidentifikasi isi 

Anguttara Nikaya III:153 

42   
Pancasila dan 

Pancadhamma 

Peserta didik dapat 

mengaitkan mata 

pencaharian benar dengan 

sutta yang relevan 

43     

Peserta didik dapat 

menentukan isi pokok 

Sigalovada Sutta 

44     

Peserta didik dapat 

mengidentifikasi akibat 

kebiasaan minum-muniman 

keras 

45     
Peserta didik dapat 

menentukan pahala dari 



pelaksaan sila pertama 

pancasila 

46     

Peserta didik dapat 

mengaitkan pancasila dan 

pancadhamma sila pertama 

47     

Peserta didik dapat 

menentukan akibat 

pelanggaran sila kedua 

pancasila Buddhis 

48     

Peserta didik dapat 

mengaitkan pancasila dan 

pancadhamma sila kedua 

49   Hiri dan Ottapa 

Peserta didik dapat 

menentukan penyebab 

erdekat pelaksanaan 

pancasila 

50     

Peserta didik dapat 

menentukan fungsi lain dari 

hiri dan ottapa 

51     

Peserta didik dapat 

mengidentifikasi peranan 

hiri dan ottapa dalam diri 

seseorang 

52   
Pembagian Sila menurut 

tujuan 

Peserta didik dapat 

membedakan Hina sila dan 

Majjima Sila 

53     

Peserta didik dapat 

menentukan penerapan dari 

majjhima sila 

54     

Peserta didik dapat 

menentukan cara 

melaksanakan sila 

55   Pelaksanaan Sila 

Peserta didik dapat 

menentukan dasar 

pelaksanaan pancasila 



56 

Peserta didik mampu 

memahami pengertian 

Samadhi dengan berbagai 

macam aspek dan prinsip-

prinsipnya. 

Samadhi 

Peserta didik dapat 

mendifinisikan makna atau 

arti Samadhi 

57   Objek Samadhi 

Peserta didik dapat 

menentukan macam-macam 

Samadhi 

58     
Peserta didik dapat 

menentukan objek Samadhi 

59     

Peserta didik dapat 

mengkaitkan objek samadhi 

dengan wataknya 

60   Gangguan Samadhi 

Peserta didik dapat memilih 

jenis gangguan dalam 

Samadhi 

61   Manfaat Samadhi 

Peserta didik dapat 

menunjukkan manfaat 

Samadhi 

62   Syarat-syarat Samadhi 

Peserta didik dapat 

menentukan syarat-syarat 

Samadhi 

63   Nivarana 

Peserta didik dapat 

menyatakan arti dan macam-

macam Nivarana 

64     

Peserta didik dapat 

menentukan cara mengatasi 

nivarana 

65   Jhana 

Peserta didik dapat 

menentukan arti dan macam-

macam Jhana 

66   Vasita 

Peserta didik dapat 

mengaitkan pengertian 

vasita dengan jhana 

67   Abhinna 

Peserta didik dapat 

menentukan makna dan arti 

abhinna 



68     

Peserta didik dapat 

menentukan macam-macam 

abhina 

69   
Candi Muara Jambi dan 

Muara Takus 

Peserta didik dapat 

menunjukkan nama candi 

Buddha peninggalan 

Kerajaan Sriwijaya yang ada 

di Provinsi Riau 

70     

Peserta didik menentukan 

aliran agama Buddha yang 

berkemabang di Sriwijaya 

71   

Candi-candi bercorak 

Buddha pada kerajaan 

Mataram Kuno 

Peserta didik dapat 

menentukan nama raja yang 

membangun candi 

Borobudur 

72 

Peserta didik mampu 

memahami sejarah 

perkembangan agama 

Buddha pada jaman 

kerajaan Sriwijaya, 

Mataram Kuno, dan 

Majapahit, dengan bukti 

peninggalan berupa 

prasasti, karya sastra, dan 

candi-candi bercorak 

Buddha 

Candi-candi bercorak 

Buddha pada kerajaan 

Mataram Kuno 

Peserta didik dapat 

menentukan aliran agama 

Buddha yang berkembang di 

kerajaan Mataram Kuno 

73   

Karya Sastra peninggalan 

Agama Buddha Kerajaan 

Maajapahit 

Peserta didik dapat 

menunjukkan karya sastra 

peinggalan agama Buddha 

74     

Peserta didik dapat 

membedakan perkembangan 

agama Buddha zaman 

Mataram Kuno dan 

Majapahit 

75     

Peserta didik dapat 

menentukan aliran agama 

Buddha yang berkemang di 

Majapahit 



76   
Gabungan Tridharma 

Indonesia 

Peserta didik mengkaitkan 

organisasi awal dengan 

kebangkitan agama Buddha 

77   Organisas 

Peserta didik dapat 

menentukan nama organisasi 

awal terbentuk 

78 

Peserta didik mampu 

memahami perkembangan 

agama Buddha pada awal 

kemerdekaan Indonesia 

Tokoh-tokoh umat 

Buddha 

Peserta didik memilih tokoh 

kebangkitan agama Buddha 

79 

Peserta didik mampu 

memahami makna, 

sejarah, bentuk, sarana 

dan cara melaksaanakan 

puja dalam agama Buddha 

Puja 
Peserta didik dapat 

menentukan makna puja 

80     
Peserta didik dapat 

menerangkan sejarah puja 

81     
Peserta didik dapat 

menerangkan bentuk puja 

82     
Peserta didik dapat 

menunjukkan sarana puja 

83     

Peserta didik dapat 

menentukan cara membaca 

paritta atau matra 

84     
Peserta didik dapat 

menunjukkan manfaat puja 

Kode : 1.137GZ0000 

Mata Ujian : Pendidikan Agama Hindu (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Pendidik mampu memahami dan 

menguasai kompetensi paedagogik 

seorang guru 

Kelompok 

belajar peserta 

didik 

Pendidik dapat menyusun 

bahan ajar 



2     
Pendidik dapat menganalis cara 

mengatasi kesulitan belajar 

3     
Pendidik mampu menentukan 

macam-macam gaya belajar 

4     
Pendidik dapat merancang 

program remedial-pengayaan 

5 

Pendidik mampu memahami 

peranan media, hal-hal yang terkait 

dengan kurikulum dan model 

pembelajaran konstektual 

Kelompok 

belajar peserta 

didik 

Pendidik dapat menentukan 

prinsip pemilihan memilih 

media pembelajaran 

6     

Pendidik dapat mengaitkan 

rencana pembelajaran dengan 

dunia nyata 

7     
Pendidik dapat menerapkan 

model pembelajaran 

8     
Pendidik dapat menerapkan 

prinsip penilaian 

9     

Pendidik dapat menentukan 

nilai akhir dalam ranah sikap, 

pengetahuan dan keterampilan 

10     

Pendidik dapat menjelaskan 

pengertian kurikulum dan cara 

mengembangkan sikap sosial 

11     

Pendidik dapat 

mendeskripsikan pengertian 

KD dan contoh sikap spiritual 

12     

Pendidik dapat menguraikan 

prinsip pengembangan 

kurikulum 

13 

Pendidik memahami dan 

menguasai teori-teori belajar dan 

pembelajaran 

Kelompok 

belajar peserta 

didik 

Pendidik dapat menunjukkan 

teori belajar behaviristik 

14     

Pendidik dapat menunjukkan 

teori belajar kognitif dan 

konstruktivistik 



15     

Pendidik dapat 

mengaplikasikan langkah-

langkah dalam proses 

pembelajaran 

16     

Pendidik dapat merumuskan 

indikator pencapaian 

kompetensi 

17     
Pendidik dapat mengaitkan 

materi dan tujuan pembelajaran 

18     

Pendidik dapat menerapkan 

cara menganalisis hasil 

penilaian 

19     
Pendidik dapat menjelaskan 

prinsip penyusunan RPP 

20     

Pendidik dapat menyusun 

program remedial dan 

pengayaan dalam RPP 

21     
Pendidik dapat menerapkan 

kegiatan inti pembelajaran 

22 
Peserta didik mampu memahami 

dan menguasai komponen RPP 

Kelompok 

belajar peserta 

didik 

Pendidik dapat merumuskan 

komponen dalam menyusun 

RPP 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Pendidik mampu memahami 

ajaran tattwa dalam agama 

Hindu 

Kitab Suci Veda 
Pendidik mampu menyebut 

Maharsi penerima Wahyu 

2     
Pendidik mampu menyebutkan 

Kodivikasi veda 

3   Dewa 

Pendidik mampu memahami 

konsep Dewa dalam Agama 

Hindu 

4   Bhatara 

Pendidik dapat memahami 

konsep bhatara dalam agama 

Hindu 



5   Awatara 
Pendidik dapat mengungkapkan 

berbagai awatara 

6   
Parwa 

Mahabharata 

Pendidik dapat mengaitkan 

cerita dengan bagian Parwa 

7   Asta Aiswarya 
Pendidik dapat menyebutkan 

bagian-bagian Asta Aiswarya 

8     
Pendidik dapat menunjukkan 

contoh Asta Aiswarya 

9   Upaveda 
Pendidik dapat menunjukkan 

bagian upaveda 

10   
Sumber hukum 

Hindu 

Pendidik dapat menyebutkan 

sumber hukum hindu 

11   Hukum Hindu 
Pendidik dapat menyebutkan 

contoh Hukum Hindu 

12   Catur Marga Yoga 
Pendidik dapat menunjukkan 

contoh Catur Marga Yoga 

13   Cadhu Sakti 
Pendidik dapat menunjukkan 

contoh Cadhu Sakti 

14   Bhagawadgita 
Pendidik dapat mengungkapkan 

isi Bhagawadgita 

15   Panca Sradha 
Pendidik dapat menganalisis 

sloka dengan konsep Sradha 

16   Wariga 
Pendidik dapat memahami 

Wariga 

17     
Pendidik dapat menghubungkan 

wariga dengan kehidupan 

18     
Pendidik dapat menghubungkan 

wariga dengan hari raya 

19   Darsana 
Pendidik dapat menyebutkan 

aliran darsana 

20     
Pendidik mampu menunjukkan 

contoh ajaran Darsana 



21     
Pendidik dapat menjelaskan 

ajaran Darsana 

22   Moksa 
Pendidikan dapat menunjukkan 

tingkatan Moksa 

23     
Pendidik dapat menjelaskan cara 

mencapai Moksa 

24     
Pendidik dapat menunjukkan 

cara mencapai Moksa 

25   
Manawa 

Dharmasastra 

Pendidik dapat menjelaskan 

penulis hukum Hindu 

26 

Pendidik mampu memahami 

konsep-konsep susila dalam 

agama Hindu 

Karmaphala 

Pendidik mampu 

menghubungkan karmaphala 

dalam kehidupan 

27   
Catur Purusa 

Artha 

Pendidik dapat menunjukkan 

contoh Catur Purusa Artha 

28     
Pendidik mampu mengaikan 

catur purusa arta 

29   Dasa Yama Bratha 

Pendidik dapat menghubungkan 

ilustrasi dengan Dasa Yama 

Bratha 

30     
Pendidik dapat menyebutkan 

Dasa Yama Bratha 

31     
Pendidik dapat menunjukkan 

contoh Dasa Yama Bratha 

32   Dasa Mala 
Pendidik dapat mengungkapkan 

bagian Dasa Mala 

33   Catur guru 
Pendidik mampu menunjukkan 

contoh catur guru 

34   Tri Guna 
Pendidik dapat menunjukkan 

contoh Tri Guna 

35     
Pendidik dapat menguraikan 

jenis-jenis Tri Guna 

36   Sapta Timira 
Pendidik dapat menunjukkan 

contoh Sapta Timira 



37     
Pendidik dapat menjelaskan 

bagian-bagian Sapta Timira 

38     
Pendidik dapat menghubungkan 

table Sapta Timira 

39   Sad Atatayi 
Pendidik mampu menunjukkan 

contoh Sad Atatayi 

40     
Pendidik dapat mengaikat 

dengan ajaran Sad Atatayi 

41     
Pendidik dapat menjelaskan Sad 

Atatayi 

42   Tri Mala 
Pendidik mampu menguraikan 

Tri Mala 

43   Catur Asrama 
Pendidik dapat menunjukkan 

contoh Catur Asrama 

44     
Pendidik dapat memahami 

ajaran Catur Asrama 

45   Catur Varna 
Pendidik dapat menuraikan 

Catur Varna 

46     
Pendidik dapat menunjukkan 

contoh Catur Varna 

47     

Pendidik dapat menghubungkan 

catur varna dengan profesi 

sekarang 

48     
Pendidik dapat menyebutkan 

bagian Panca Yama Bratha 

49   
Dasa Nyama 

Bratha 

Pendidik dapat menunjukkan 

contoh Dasa Nyama Bratha 

50     

Pendidik dapat mengungkapkan 

bagian-bagian Dasa Nyama 

Bratha 

51 

Pendidik mampu memahami 

ajaran acara dalam agama 

Hindu 

Budaya hidup 

sehat 

Pendidik dapat menunjukkan 

contoh jenis makanan 



52     

Pendidik dapat menybutkan 

budaya hidup sehat dalam ayur 

veda 

53   Kepemimpinan 

Pendidik mampu mengaikat 

cerita dengan konsep 

kepemimpinan 

54   Yajna 
Pendidik dapat mengaitkan 

cerita dengan bagian yajna 

55     
Pendidik dapat menunjukkan 

contoh yajna 

56   
Sejarah Agama 

Hindu 

Pendidik dapat menghubungkan 

cerita dengan kerajaan 

57     
Pendidik dapat mengungkap 

sejarah Hindu di Jawa 

58     
Pendidik mampu menjelaskan 

sejarah agama Hindu 

59   
Tantra, Yantra, 

dan Mantra 

Pendidik dapat memahami 

ajaran Tantra, Yantra, dan 

Mantra 

60   Yoga 
Pendidik dapat menunjukkan 

ajaran yoga asanas 

61   Keluarga sukinah 
Pendidik dapat menyebutkan 

jenis Wiwaha 

62     
Pendidik dapat menjelaskan 

Wiwaha dalam Agama Hindu 

63     
Pendidik dapat mengkaitkan 

wiwaha dengan sarana 

64   Sikap berdoa 
Pendidik dapat menjelaskan 

sikap-sikap sembahyang 

65   Tri Mandala 
Pendidik dapat menyebutkan 

konsep Tri Mandala 

66   Bhakti sejati 
Pendidik dapat menghubungkan 

cerita dengan bhakti sejati 



67   Panca Mahabhuta 
Pendidik dapat menunjukkan 

contoh Panca Mahabhuta 

68     
Pendidik dapat mengaitkan 

cerita dengan Panca Maha Bhuta 

69   Hari Suci 
Pendidik dapat memberikan 

contoh Hari Suci 

70     
Pendidik dapat menunjukkan 

contoh pelaksanaan Hari Suci 

Kode : 1.127GZ0000 

Mata Ujian : Pendidikan Agama Islam (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Memahami 

perencanaanpembelajaran PAI 

dengan baik 

Karakteristik 

peserta didik 

Disajikan deskripsi tentang 

perkembangan kognitif, guru 

dapat menjelaskan factor sentral 

yang mempengaruhi 

perkembangan kognitif anak. 

2   Teori belajar 

Disajikan ilustrasi tentang 

kompetensi siswa, guru dapat 

menjelaskan maksud dari 

kompetensi social. 

3     
Menjelaskan upaya pembimbingan 

keterampilan sosial 

4     

Diilustrasikan tentang proses 

belajar mengajar, guru dapat 

menyebutkan teori belajar yang 

digunakan. 

5   

KaLender 

pendidikan dan 

pekan hari 

efektif 

Dideskripsikan tentang kalender 

pendidikan, guru dapat 

menunjukkan kegunaan kalender 

pendidikan 

6     
Dapat menjelaskan pengertian hari 

efektif 

7   
Prota dan 

promes 

Disajikan pernyataan tentang 

komponen-komponen prota guru 



dapat mengurutkan komponen-

komponen yang ada pada prota 

8     

Disajikan pernyataan tentang 

langkah â€“ langkah penyusunan 

Program Semester, guru dapat 

menjelaskan manfaat menyusun 

Promes. 

9   KI dan KD 

Disajikan narasi tentang hubungan 

antara KI dan KD guru dapat 

menganalisis keselarasan antara 

KI dan KD 

10   Soal HOST 

Disajikan pernyataan tentang 

langkah menyusun soal HOTS, 

guru dapat menentukan cara 

menyusun soal HOTS dengan 

benar. 

11   RPP K13 

Disajikan deskripsi tentang 

tekhnik menyusun RPP, guru 

dapat menyusun RPP dengan 

mengintegrasi PPK, literasi, dan 

keterampilan abad 21 dengan 

benar 

12   

pembelajaran 

remedial dan 

pengayaan 

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran remedial dan 

pengayaan, guru dapat 

menentukan hal yang harus 

dilakukan jika siswa belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan 

Belajar dengan benar 

13 

Mampu memahami desain 

dan model pembelajaran PAI 

dengan baik 

Desain dan 

Model 

Pembelajaran 

Disajikan deskripsi tentang model 

pembelajaran, guru dapat 

menentukan nama model tersebut. 

14   

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

(IPK) HOTS 

Dideskripsikan tentang 

pembelajaran level kognitif 

tertentu, guru dapat menentukan 

level kognitif yang hendak 

dicapai. 

15   
KI, KD, IPK, 

Materi, Metode 

Disajikan contoh pembelajaran, 

guru dapat menentukan metode 

yang digunakan 



16   

Teknik dan 

strategi 

pembelajaran 

Dapat menjelaskan pengertian 

teknik pembelajaran 

17   
Metode 

pembelajaran 

Dapat mendeskripsikan metode 

pembelajaran 

18   Prinsip belajar 
Dapat menyebutkan prinsip dalam 

belajar 

19 

Mampu memahami penilaian 

pembelajaran PAI dengan 

baik 

Konsep 

Penilaian 
Menjelaskan konsep penilaian 

20   Penilaian sikap Memahami penilaian sikap 

21   
Penilain 

pengetahuan 
Memahami penilain pengetahuan 

22   
Penilaian 

ketrampilan 
Memahami penilaian ketrampilan 

23   

Syarat 

instrument 

penilaian 

Menjelaskan syarat instrumen 

penilaian 

24   Aspek penilaian Menyebutkan aspek penilaian 

25   
Remedian dan 

Pengayaan 

Memahami cara analisis hasil 

penilaian tindak lanjut (remedian 

dan Pengayaan 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Memahami 

pendalaman materi 

substantif PAI 

denga baik 

Fiqih Menjelaskan waktu shalat 

2     
Menjelaskan tata cara 

membersihkan najis 

3     Menjelaskan tentang wktu shalat 

4     
Menjelaskan sumber-sumber 

hokum Islam 



5     Menjelaskan tata cara bersuci 

6     Dapat menjelaskan shalat istisqo 

7     
Dapat menjelaskan ketentuan 

puasa 

8     
Dapat menjelaskan tentang 

ketentuan zakat 

9   Tarikh Menjelaskan tatacara haji 

10     
Menjelaskan misi dakwah 

Rasulullah 

11     
Menjelaskan Hijrah Nabi 

Muhammad saw. 

12     
Menjelaskan peradaban Islam 

masa Bani Abbasiyah 

13     
Menjelaskan Perkembangan 

Islam di Asia 

14     
Menjelaskan Dakwah Rasulullah 

saw 

15     
Perkembangan Islam Periode 

Makkah 

16     

Dapat menceritakan sejarah 

kehidupan Nabi Muhammad 

saw. Waktu kecil 

17     
Dapat menjelaskan peristiwa 

nabi Muhammad saw. Menikah 

18     

Menjelaskan peristiwa yang 

terjadi pada saat wahyu pertama 

turun kepada Nabi Muhammad 

saw. 

19     

Menjelaskan peristiwa Isra 

Miâ€™raj Nabi Muhammad 

saw. 

20   Akhlak 
Menjelaskan adab/ etika masuk 

masjid 



21     
Menjelaskan tentang akhlak 

tercela 

22     
Menjelaskan tentang akhlat 

terpuji 

23     
Menjelaskan tentang Dosa dosa 

besar 

24     Menjelaskan tentang Tasawwuf 

25     
Menjelaskan tentang sifat sifat 

Allah swt. 

26     
Menjelaskan sikap toleransi 

terhadap antar umat beragama 

27     
Menjelaskan tentang Ilmu 

Tasawwuf 

28     
Menjelaskan tentang sikap yang 

harus dimiliki umat Islam 

29     
Menjelaskan ajaran Islam dalam 

bermasyarakat 

30     
Menjelaskan kewajiban sesama 

umat Islam 

31     
Menjelaskan etika makan dan 

minum dalam Islam 

32     
Menjelaskan etika bertamu 

dalam Islam 

33   Quâ€™an Hadis 
Menjelaskan kandungan Qs. Al-

Hujurat : 10 

34     
Menjelaskan tentang istilah-

istilah dalam Ilmu Hadits 

35     
Menjelaskan makna Husnudz 

Dzan 

36     
Menjelaskan tentang Kandungan 

qs. Al-Hujurat : 11 

37     
Menjelaskan tata cara pergaulan 

dalam Islam 



38     
Menjelaskan tentang makanan 

yang di halalkan oleh Allah swt. 

39     
Menjelaskan sikap-sikap yang 

harus di miliki umat Islam 

40     
Menjelaskan tentang kandungan 

salah satu hadits rasulullah saw. 

41     
Menjelaskan hukum bacaan Mad 

dalam membaca Al Quran 

42     

Menjelaskan hukum bacaan 

Mim mati dalam membaca Al 

Quran 

43     
Menjelaskan tentang pengertian 

hadits Nabi Muhammad saw. 

44     
Menjelaskan kandungan ayat Al-

Quran 

45   
Kenaikan pangkat dan angka 

kriditnya 

Menyebutkan unsur-unsur dalam 

penghitungan angka kredit 

46   konsep karya tulis ilmiah 
Menjelaskan siklus dalam 

penelitian tindakan kelas 

47   cara menyusun makalah 
Menyebutkan isi latar belakang 

dalam penyusunan makalah 

48   

penelitian tindakan kelas/best 

prectise (perencanaan 

pelaksanaan dan pelaporan) 

dan angka kriditnya. 

Menjelaskan pengertian best 

practice 

49   
tinjauan ilmiah tulisan ilmiah 

populer dan artikel ilmiah 

Dapat menjelaskan bagian 

abstrak dalam artikel ilmiah 

50   
buku teks,pengayaan dan 

atau pedoman 

Menjelaskan pengertian buku 

teks 

51     

Dapat pengembangan model, 

metode dan media (PPT Flas 

Edmodo QuizCraeator) 

pembelajaran PAI serta angka 

kriditnya 



52   Pendekatan pembelajaran 
Menjelaskan pendekatan 

pembelajaran 

53   Metode pembelajaran 
Menjelaskan metode 

pembelajaran 

54   Model pembelajaran 
Menjelaskan model 

pembelajaran 

55   Remidial dan pengayaan 

Memahami cara analisis hasil 

penilaian tindak lanjut (remedian 

dan Pengayaan 

56   Kompetensi guru 
Dapat menjelaskan kompetensi 

guru 

57   Karya inovatif guru 
Dapat menjelaskan karya 

inovatif guru 

58   Perkembangan anak 
Dapat menjelaskan 

perkembangan anak 

59   Kurikulum Dapat menjelaskan kurikulum 13 

Kode : 1.134GZ0000 

Mata Ujian : Pendidikan Agama Kristen (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Guru mampu memahami dan 

menguasai tentang Kompetensi 

yang harus dimiliki oleh peserta 

didik 

Kompetensi 

sikap Siswa 

Guru dapat menentukan bentuk 

kompetensi sikap social yang 

harus di kuasai oleh peserta didik 

2 
Guru mampu memahami 

kurikulum 

Pengertian 

Kurikulum 

Guru dapat menjelaskan arti 

kompetensi inti 

3   RPP K 2013 

Guru dapat mengklasifikasikan 

5-M sebagai salah satu langkah 

dalam pembelajaran RPP 

Kurikulum 2013 untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

4   
Fungsi 

Kurikulum 

Guru dapat mengidentifikasi 

fungsi kurikulum bagi guru 



5   
Unsur 

Kurikulum 

Guru dapat menentukan 4 unsur 

komponen kurikulum 

6 
Guru mampu memahami Teori 

Belajar 
Teori Belajar 

Guru dapat menentukan teori 

belajar menurut Gestalt 

7 
Guru mampu memahami 

pendekatan belajar 

Pendekatan 

Belajar 

Guru dapat menentukan 

pendekatan belajar ketrampilan 

proses 

8 

Guru mampu memahami 

kompetensi yang dimiliki oleh 

seorang Guru 

Kompetensi 

guru 

Guru dapat menjelaskan 

kompetensi pedagogik guru 

9 
Guru mampu memahami model 

pembelajaran 

Model 

Pembelajaran 

Guru dapat menyimpulkan 

Model pembelajaran inkuiri 

10 

Guru mampu 

mengklasifikasikan Prinsip-

prinsip penilaian hasil belajar 

Prinsip â€“ 

prinsip 

penilaian hasil 

belajar 

Guru dapat menyimpulkan 

penilaian hasil belajar akuntabel 

11     
Guru dapat menyimpulkan 

penilaian hasil belajar ekonomis 

12 

Guru mampu memahami 

langkah untuk menentukan 

KKM 

KKM 

Guru dapat mengidentifikasi 

langkah-langkah menentukan 

KKM 

13 

Guru mampu memahami dalam 

menyusun RPP bahwa Tujuan 

pembelajaran mengandung 

unsur: audience (A), behavior 

(B), condition (C), dan degree 

(D) 

Menyusun RPP 

Guru dapat mengaplikasikan 

dalam menyusun RPP bahwa 

Tujuan pembelajaran 

mengandung unsur: audience 

(A), behavior (B), condition (C), 

dan degree (D). 

14 

Guru dapat memahami 

karakteristik siswa dan 

karakteristik guru abad 21 

karakteristik 

siswa abad 21 

Guru dapat menjelaskan 

karakteristik siswa abad 21 

15 
Guru dapat memahami 

Kompetensi Pedagogi 

Kompetensi 

Pedagogi 

Guru dapat menjelaskan isi 

lampiran permendiknas No.16 

Tahun 2007 tentang kompetensi 

pedagogi guru 

16 
Guru mampu memahami 

sertifikasi Guru 
Sertifikasi Guru 

Guru mampu mengidentifikasi 

tujuan sertifikasi guru 



17 

Guru mampu memahami tentang 

Langkah perbaikan 

pembelajaran dalam PTK 

PTK 

Guru dapat mengidentifikasi 

langkah-langkah dalam 

memperbaiki pembelajaran 

dalam PTK 

18 
Guru mampu memahami tentang 

manfaat remidial 
Remidial 

Guru dapat Menjelaskan manfaat 

remidial 

19 
Guru mampu memahami tentang 

pengembangan kurikulum 
Kurikulum 

Guru dapat Menjelaskan peran 

guru dalam pengembangan 

kurikulum 

20 
Guru mampu memahami tentang 

syarat penyusunan kisi-kisi soal 
Kisi-kisi soal 

Guru dapat Menjelaskan syarat 

penyusunan kisi-kisi soal 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Guru mampu memahami 

bahwa hanya Allah yang 

dapat mengampuni dan 

menyelamatkan 

Karya 

pengampunan 

Allah dalam 

Yesus Kristus 

Guru dapat menjelaskan tindakan Yesus 

terhadap seorang perempuan berzinah 

yang dibawa orang Farisi dan ahli-ahli 

Taurat 

2   
Dosa dan 

pertobatan 

Guru dapat menjelaskan makna 

baptisan menurut Rasul Paulus 

3   

Allah 

memelihara 

alam ciptaan-

Nya 

Guru dapat menjelaskan penyebab 

manusia merusak lingkungan alam 

4   
Nilai-nilai 

Kristiani 

Guru dapat menunjukkan dampak dari 

perbuatan tidak jujur 

5   

Nilai nilai 

Kristiani 

:kedisiplinan 

Guru dapat menjelaskan makna 

pengembangan disiplin 

6   
Indahnya 

Mengampuni 

Guru dapat menyebutkan tingkat 

kesulitan dalam mengampuni 

7 

Guru mampu 

menjelaskan karya Allah 

dalam menciptakan dan 

menyelamatkan manusia 

serta seluruh ciptaan 

Arti bersyukur 

yang Alkitabiah 

dalam suka dan 

duka 

Guru dapat menyebutkan bentuk syukur 

dalam segala situasi 



8 

Guru mampu memahami 

bahwa hanya karena 

karya Allah yang dapat 

bersyukur dalam Kristus 

Alasan kita 

bersyukur 

dalam segala 

situasi 

Guru dapat menjelaskan dasar orang 

percaya bersyukur dalam segala 

keadaan 

9 

Guru mampu memahami 

bahwa hanya penderitaan 

Kristus sebagai korban 

pengganti manusia 

berdosa 

Salib sebagai 

peristiwa yang 

hina 

Guru dapat menjelaskan makna 

pengorbanan Kristus menurut Rasul 

Paulus 

10 
Guru mampu memahami 

karya keselamatan Allah 

Salib sebagai 

kemuliaan 

Guru dapat menjelaskan keselamatan 

seorang berdosa di Golgota 

11 

Guru mampu meneladani 

Kristus dalam 

menghadapi penderitaan 

Nilai-nilai 

Kristiani 

Guru dapat menunjukkan dampak dari 

teladan Kristus saat menghadapi 

penderitaan 

12 

Guru mampu memahami 

makna sakramen dan 

perjamuan kudus 

Nilai nilai 

ajaran Kristiani 

Guru dapat menjelaskan makna 

sakramen dan perjamuan kudus 

13 

Guru mampu memahami 

karya Allah dalam 

pertumbuhan gereja 

Gereja sebagai 

umat Allah 

yang baru 

Guru dapat menjelaskan pengertian 

gereja dalam bahasa Yunani 

14   
Mengenal 

Gerejaku 

Gurut dapat menunjukkan tokoh 

reformator 

15   

Gereja yang 

Bersaksi dan 

Melayani di 

Dunia. 

Guru dapat menjelaskan awal 

perpecahan gereja 

16 

Menganalisis karya Allah 

melalui perubahan-

perubahan baru yang 

dihadirkan gereja di 

tengah-tengah dunia 

Gereja dan 

Orang Muda 

Guru dapat Menyebutkan tokoh yang 

sempat menolak panggilan Allah dalam 

tugas pelayanan dengan alasan tidak 

pintar berkata-kata. 

17   

Gereja yang 

memperbarui 

diri 

Guru dapat menjelaskan gereja yang 

memperbarui diri 

18 
Guru mampu meneladani 

Kristus 

Meneladani 

Kristus dalam 

pelayanan 

Guru dapat menyebutkan tokoh dalam 

Perjanjian Baru karena keteguhannya 

Yesus menyebutnya sebagai batu 

karang 



19 

Guru Mampu 

menganalisis ciri-ciri 

pribadi yang terus 

bertumbuh menjadi 

Dewasa 

Bertumbuh 

Menjadi 

Dewasa 

Guru dapat mengidentfikasi makna 

bertumbuh menjadi pribadi yang 

dewasa 

20 

Guru Mampu Memahami 

makna nilai-nilai 

Kristiani: kesetiaan, kasih 

dan keadilan dalam 

kehidupan 

Mengasihi dan 

Menghasilkan 

Perubahan 

Guru dapat mengidentifikasi makna 

nilai kasih menurut kisah anak yang 

hilang dalam Injil Lukas 15:11-32 

21 

Guru Memahami makna 

nilai-nilai Kristiani: 

kesetiaan, kasih dan 

keadilan dalam kehidupan 

Nilai Keadilan 

Disajikan kasus, siswa dapat 

menentukan perilaku adil dalam kasus 

tersebut 

22 

Guru mampu Memahami 

peran Roh Kudus dalam 

membaharui kehidupan 

orang beriman 

Peran Roh 

Kudus dalam 

hidup orang 

percaya 

Guru dapat mengidentifikasi jati diri 

Roh Kudus. 

23   
Pekerjaan Roh 

Kudus 

Guru dapat mengidentifikasi tokoh-

tokoh Alkitab yang penuh dengan Roh 

Kudus 

24 

Guru mampu 

Menganalisis makna 

kebersamaan dengan 

orang lain tanpa 

kehilangan identitas 

arti 

persahabatan 

Guru dapat memberi contoh sikap rela 

berkorban seorang sahabat. 

25   Arti Pacaran Guru dapat menjelaskan arti pacaran. 

26     
Guru dapat menyebutkan komponen 

dalam pacaran 

27   
Hidup bersama 

orang lain 

Guru dapat menjelaskan 2 Korintus 

6:14 

28 

Guru mampu Memahami 

keberadaan Allah sebagai 

pembaharu kehidupan 

manusia dan alam 

Keberadaan 

Allah sebagai 

pembaharu 

kehidupan 

Guru dapat menjelaskan cara Allah 

membaharui kehidupan manusia 

29     
Guru dapat menjelaskan maknanya 

petikan ayat Alkitab. 



30     

Guru dapat menyebutkan nama tokoh 

Alkitab yang melaksanakan 

pembaharuan. 

31   

Peran remaja 

dalam 

membaharui 

kehidupan 

Guru dapat mengidentifikasi tindakan 

Samuel sebagai pembaharu kehidupan. 

32     
Guru dapat mengidentifikasi dampak 

pembaharuan yang dilakukan Daniel 

33 

Guru dapat Mengalami 

proses pertumbuhan 

sebagai pribadi yang 

dewasa dan memiliki 

karakter yang kokoh 

dengan pola pikir yang 

komprehensif dalam 

segala aspek 

Takut akan 

Tuhan 

Guru dapat menentukan alasan takut 

akan Tuhan karena Allah kudus 

34 

Guru dapat Memahami 

peran Allah dalam 

kehidupan keluarga 

Hakekat 

Keluarga 

Kristen 

Guru dapat menjelaskan keluarga 

sebagai tempat pembentukan utama dan 

pertama bagi kehidupan Kristiani 

35 

Guru mampu 

Menganalisis nilai-nilai 

Kristiani dalam 

menghadapi gaya hidup 

masa kini 

Keluargaku 

dalam Gaya 

Hidup Modern 

Guru dapat mengidentifikasi bentuk 

gaya hidup modern dalam kehidupan 

keluarga Kristen 

36 

Guru Memahami peran 

keluarga dan sekolah 

sebagai lembaga 

pendidikan utama dalam 

kehidupan masa kini 

Keluarga Pusat 

Utama 

Pendidikan 

Guru dapat mengidentifikasi tugas 

orang tua dalam mendidik anak-

anaknya sesuai teks Alkitab Ulangan 6: 

4-9 

37 

Siswa dapat 

mengaplikasikan 

pengetahuan dan 

pemahaman 

tentang:Pentingnya 

keadilan sebagai dasar 

mewujudkan demokrasi 

dan HAM pada konteks 

global dan local mengacu 

pada Alkitab 

Multikultural 

Disajikan kehidupan yang beragama 

dalam kehidupan, guru dapat 

menganalisis pelaksanaan HAM dalam 

kehidupan tersebut 



38 

Guru dapat menggunakan 

nalar dan logika dalam 

mengkaji : Nilai-nilai 

multikultur 

Damai sejahtera 

Guru dapat menganalisis peran remaja 

sebagai pembawa damai sejahtera 

dalam kehidupan sehari-hari 

39 

Guru mampu memahami 

kehadiran Allah dalam 

berbagai peristiwa 

kehidupan 

Sungguh Allah 

Maha hadir 

Guru dapat menjelaskan sejak kapan 

Allah menunjukan kehadiran-NYA 

dalam dunia ini 

40     
Guru dapat memahami kemahakuasaan 

Allah dalam berbagai peristiwa. 

41     

Guru dapatmenyebutkanbagaimana 

Allah 

menciptakanmanusiadalamKejadian 

1:26 

42     

Guru dapat menjelaskan mengapa gadis 

Israel melayani naaman menyarankan 

agar tuan naaman pergi menghadap nabi 

kesamaria 

43     

Guru dapat menunjukan perbedaan 

sikap orang jaman dahulu dan zaman 

Alkitab dengan sikap orang zaman 

sekarang terhadap penyakit kusta 

44 

Guru memahami 

kemahakuasaan Allah 

dalam berbagai peristiwar 

antara kehidupan manusia 

di sekitarnya 

Allah sumber 

kekuatanku 

Guru dapat menolak tindakan 

penyembahan kepada Allah sperti yang 

dilakukan bangsa israel 

45 

uru mampu memahami 

dan menghayati hidup 

yang terhindar dari dosa 

Dampak dosa 
Guru dapat memahami dan 

mengidentifikasi dosa Kain 

46 

Guru mampu memahami 

dan menyakini melayani 

sesama 

Melayani di 

Masyarakat 

Guru dapat menjelaskan pelayanan 

dalam masyarakat 

47 

Guru mampu memahami 

dan mengungkapkan rasa 

syukur 

Bersyukurlah 

senantiasa 

Guru dapat menjelaskan makna 

bersuykur 



48 

Guru mampu memahami 

dan memiliki hubungan 

akrab dengan Allah 

Bacalah dan 

tekunlah 

Guru dapat menjelaskan pekerjaan 

Filipus dan sida-sida dari etopia 

49 

Guru mampu memahami 

dan menunjukkan peran 

dalam lingkungan hidup 

Cintailah 

Lingkungan 

Hidup 

Guru dapat menjelaskan tanggungjawab 

untuk memelihara lingkungan 

50 

Guru mampu memahami 

Isi dan bagian kitab-kitab 

Perjajian Baru 

Urutan kitab 

dalam 

Perjanjian Baru 

Guru dapat menjelaskan Penggolongan 

kitab-kitab Perjanjian Baru 

51     
Guru dapat menjelaskan inti ajaran 

kitab Injil dalam Perjanjian Baru 

52   
Lahirnya Juru 

selamat 

Guru dapat menceritakan arti dari 

Imanuel 

53   

Urutan kitab 

dan 

Penggolongan 

kitab dalam 

Perjanjian Baru 

Guru dapat menjelaskan kitab awal dan 

kitab terakhir dalam Perjanjian Baru 

54   
Yesus Juru 

selamat 

Guru dapat menjelaskan makna 

kematian Yesus di kayu salib 

55   

Keteladanan 

pelayanan 

Yesus dalam 

Injil Markus 

Guru dapat menjelaskan isi kitab Injil 

Markus tentang keteladanan pelayanan 

Yesus dalam Injil Markus 

56   

Keteladanan 

pelayanan 

Yesus dalam 

Injil Markus 

Guru dapat menceritakan sikap Yesus 

dalam rumah Ibadat pada orang yang 

kerasukan roh jahat 

57 

Guru mampu memahami 

Isi dan inti kitab Kejadian 

dalam Perjajian Baru 

Injil di 

beritakan 

Guru dapat menceritakan pelayanan 

Yesus di kota Kana 

58   Kitab Wahyu 
Guru dapat menjelaskan makna ajaran 

dalam kitab Wahyu 

59 

Guru mampu memahami 

Alkitab adalah Firman 

Allah 

Alkitab Firman 

Allah 

Guru dapat menjelaskan makna Alkitab 

bagi umat Kristen 



60 

Guru mampu memahami 

Isi dan bagian kitab-kitab 

Perjajian Lama 

Urutan kitab 

dalam 

Perjanjian 

Lama 

Guru dapat menjelaskan kitab-kitab 

Pentateuch dalam Perjanjian Lama 

61     

Guru dapat menjelaskan inti kitab 

Taurat/ Pentateuch dalam Perjanjian 

Lama 

62     
Guru dapat menjelaskan jumlah kitab 

Perjanjian Lama 

63   

Urutan kitab 

dan 

Penggolongan 

kitab dalam 

Perjanjian 

Lama 

Guru dapat menjelaskan kitab awal dan 

kitab terakhir dalam Perjanjian Lama 

64     
Guru dapat menjelaskan urutan kitab 

Puisi dalam Perjanjian Lama 

65     

Guru dapat menjelaskan kitab, pasal 

terpanjang dan terpendek dalam 

Perjanjian Lama 

66 

Guru mampu memahami 

Kemaha-kuasaan Allah 

melalui karya Allah 

Kemaha-

kuasaan Allah 

Guru dapat menjelaskan bentuk 

kemahakuasaan Allah dalam karya 

nyata Allah 

67 

Guru mampu memahami 

Isi dan inti kitab Kejadian 

dalam Perjajian Lama 

Karya Allah 

dan Perilaku 

Manusia 

Pertama 

Guru dapat menjelaskan awal mula 

manusia berdosa 

68 
Guru mampu memahami 

makna Hukum Taurat 

Ajaran dan 

Peraturan 

dalam 

Perjanjian 

Lama 

Guru dapat menjelaskan makna Ajaran 

dan Peraturan yang Allah berikan 

melalui Musa dalam kitab Keluaran 20 

ayat 1-17 

Kode : 1.220GD0000 

Mata Ujian : 
Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (Modul 

0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah dasar 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik. 

2     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah dasar 

yang berkaitan dengan 

aspek intelektual. 

3     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah dasar 

yang berkaitan dengan 

aspek emosional. 

4     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah dasar 

yang berkaitan dengan 

aspek moral. 

5     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah dasar 

yang berkaitan dengan 

aspek latar belakang sosial 

budaya. 

6     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah dasar 

yang berkaitan dengan 

aspek spiritual. 

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis potensi 

peserta didik sekolah dasar 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, 

sosial, emosional, moral, 

spiritual dan latar belakang 

social budaya. 

8     

Memanfaatkan potensi 

kognitif yang dimiliki oleh 

peserta didik sekolah dasar 



dalam mendukung 

pembelajaran. 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis bekal ajar 

awal peserta didik sekolah 

dasar dalam mata pelajaran 

penjasorkes. 

10   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi penyebab 

kesulitan belajar peserta 

didik sekolah dasar dalam 

menyelesaikan masalah 

yang berguna pada diri dan 

bangsanya. 

11   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi potensi 

kognitif peserta didik 

sekolah dasar dalam mata 

pelajaran penjasorkes. 

12     

Mengidentifikasi potensi 

psikomotorik peserta didik 

sekolah dasar dalam mata 

pelajaran penjasorkes. 

13 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengidentifikasi teori 

belajar dalam penjasorkes. 

14     
Menjelaskan teori-teori 

belajar dalam penjasorkes. 

15     
Membandingkan teori-teori 

belajar dalam penjasorkes. 

16     

Memilih teori belajar 

dalam penjasorkes yg 

sesuai dengan pertumbuhan 

dan perkembangan peserta 

didik di sekolah dasar. 

17     

Menjelaskan prinsip-

prinsip pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 



18     

Menerapkan prinsip-

prinsip pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

19   

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

20     

Menjelaskan konsep 

berbagai pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

21     

Menyebut prosedur 

berbagai pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

22     

Membandingkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

23     

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes yg 

sesuai dengan satuan 

pendidikan. 

24     

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes yg 



sesuai dg tujuan 

pembelajaran. 

25 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami prinsip-prinsip 

Menjelaskan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum sekolah dasar. 

26     

Menganalisis s prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum sekolah dasar. 

27     
Melakukan pengembangan 

kurikulum sekolah dasar. 

28   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip perumusan tujuan 

pembelajaran. 

29     
Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

30   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pembelajaran. 

31     

Menyusun langkah-

langkah pembelajaran 

sebagai pemberian 

pengalaman belajar yang 

berarti bagi peserta 

didiksesuai dengan model/ 

pendekatan yang dipilih. 

32     

Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

langkah pembelajaran yang 

direncanakan. 

33   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menganalisis materi 

pembelajaran penjasorkes 

yang sesuai dengan bekal 

ajar, dan tujuan 

pembelajaran penjasorkes. 

34     
Menentukan materi 

pembelajaran penjasorkes 



yang sesuai dengan bekal 

ajar, dan tujuan 

pembelajaran penjasorkes. 

35   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Mengelompokkan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan pendekatan yang 

dipilih. 

36     

Mengorganisir materi 

pembelajaran sesuai 

dengan model dan 

pendekatan yang dipilih 

dan karakteristik peserta 

didik. 

37   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian. 

Menjelaskan prinsip-

prinsip pengembangan 

indikator. 

38     
Mengembangkan indikator 

hasil belajar. 

39     

Mengembangkan indikator 

pembuatan instrumen tes 

dan non tes. 

40     
Mengembangkan kisi-kisi 

instrumen tes dan non tes. 

41     

Menyusun instrument 

penilaian pembelajaran 

dengan prinsip yang benar. 

42 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penyusunan RPP. 

43     
Menjelaskan prinsip-

prinsip penyusunan RPP. 

44     
Menerapkan konsep dasar 

penyusunan RPP. 

45   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran. 

Mengidentifikasi 

komponen rancangan 

pembelajaran. 



46     

Mengembangkan 

komponen-komponen 

rancangan pembelajaran. 

47   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah penyusunan 

rancangan pembelajaran. 

48     

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

49   

Melaksanakan pembelajaran 

yangmendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan langkah-

langkah pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah 

dasar. 

50     

Menyusun seting 

pembelajaran di sekolah 

dasar. 

51     

Menentukan pola 

komunikasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

di sekolah dasar. 

52     

Menentukan formasi 

peserta didik (klasikal, 

kelompok, berpasangan, 

atau individual). 

53     

Menjelaskan prinsip, 

teknik, dan prosedur 

pemberian umpan balik. 

54     

Melaksanakan langkah dan 

prosedur pelaksanaan 

pembelajaran setiap 

lingkup pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar secara scientific. 



55   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Mengidentifikasi berbagai 

jenis media dan sumber 

pembelajaran. 

56     

Memilih media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan 

dengan karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran di sekolah dasar. 

57   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

Mengidentifikasi situasi 

yang berkembang ketika 

pembelajaran berlangsung. 

58     

Menentukan alternative 

langkah pembelajaran 

sesuai dengan situasi. 

59 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi perangkat 

TIK yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar. 

60     

Mengidentifikasi fungsi 

perangkat TIK yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar. 

61     

Menjelaskan cara 

memanfaatkan perangkat 

TIK dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

62     

Memanfaatkan perangkat 

TIK dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 



63     

Melakukan pemeliharaan 

perangkat TIK dalam 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar. 

64 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Mengidentifikasi jenis 

kegiatan yang dapat 

digunakan sebagai wahana 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah dasar. 

65     

Menjelaskan prosedur 

pengembangan potensi 

peserta didik di sekolah 

dasar melalui wahana yang 

dipilih. 

66     

Menyusun program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah dasar. 

67     

Melaksanakan program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah dasar. 

68     

Mengevaluasi program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah dasar. 

69   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik di sekolah 

dasar dalam rangka 

aktualisasi diri. 

70     

Mengidentifikasi jenis 

kegiatan yang dapat 

digunakan sebagai wahana 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta 

didik di sekolah dasar. 

71     
Menjelaskan prosedur 

pengembangan potensi 



aktualisasi diri peserta 

didik di sekolah dasar 

melalui wahana yang 

dipilih. 

72     

Menyusun program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta 

didik di sekolah dasar 

melalui penerapan berbagai 

model/ pendekatan/ 

strategi/ gaya yang relevan. 

73     

Melaksanakan program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta 

didik di sekolah dasar 

melalui penerapan berbagai 

model/ pendekatan/ 

strategi/ gaya yang relevan. 

74     

Mengevaluasi hasil 

program pengembangan 

potensi aktualisasi diri 

peserta didik di sekolah 

dasar. 

75 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dansantun, secara 

lisan, tulisan dan/atau bentuk 

lain. 

Mengidentifikasi 

karakteristik pengirim 

pesan yang baik. 

76     

Mengidentifikasi 

karakteristik penerima 

pesan yang baik. 

77     

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip pengiriman pesan 

yang baik. 

78     

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penerimaan pesan 

yang baik. 

79     
Mengidentifikasi sarana 

komunikasi. 



80     

Memilih pesan yang baik 

yang akan 

dikomunikasikan. 

81     

Menjelaskan berbagai cara 

berkomunikasi yang 

efektif, empatik, dan 

santun, secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk 

lain. 

82   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik,dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal  

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun, secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk 

lain. 

83     
Berkomunikasi dengan 

berbagai cara dengan baik. 

84     
Menerapkan prinsip-

prinsip teknik bertanya. 

85     
Menerapkan prinsip-

prinsip teknik menjawab. 

86     
Menerapkan prinsip-

prinsip teknik berdiskusi. 

87     

Memilih berbagai cara 

berkomunikasi yang 

efektif. 

88 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang 

Menjelaskan konsep tes, 

pengukuran, penilaian, dan 

evaluasi hasil belajar 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

89     

Mengidentifikasi prinsip 

penilaian yang sesuai 

dengan standar penilaian. 

90     
Menjelaskan makna setiap 

prinsip penilaian. 



91   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi 

dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

92     

Menetapkan aspek yang 

akan dinilai selama proses 

dan akhir pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

93   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi jenis, 

bentuk, dan teknik 

penilaian tes dalam lingkup 

pembelajaran penjasorkes. 

94     

Mengidentifikasi jenis, 

bentuk, dan teknik 

penilaian non tes dalam 

lingkup pembelajaran 

penjasorkes. 

95     

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

penjasorkes. 

96   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pengembangan 

instrumen penilaian 

pembelajaran penjasorkes. 

97     

Menetapkan aspek 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes. 

98     

Menganalisis butir soal 

dengan berbagai teknik 

(panel dan moderator). 

99     
Menjelaskan persyaratan 

kualitas butir soal. 

100     
Menentukan tingkat 

kesukaran butir soal. 



101     
Menentukan daya pembeda 

butir soal. 

102     

Menentukan tingkat 

penyebaran distribusi 

jawaban. 

103     

Mengembangkan 

instrument penilaian 

dengan berbagai jenis, 

bentuk, dan teknik dalam 

pembelajaran penjasorkes. 

104     

Menelaah instrument tes 

pilihan ganda, tes 

perbuatan dan non tes 

dengan format penelaahan 

instrumen. 

105     
Menentukan reliabilitas 

butir soal. 

106   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen. 

Melakukan pengukuran 

hasil belajar penjasorkes di 

sekolah dasar. 

107     

Mengelompokkan hasil 

pegukuran hasil belajar 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

108     

Mengolah hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar.  

109   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menerapkan prinsip 

analisis hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar. 

110     

Melakukan analisis hasil 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 



111   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Memaknai hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar pada ranah 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

112 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaiandan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar. 

113     

Merumuskan batas 

ketuntasan belajar setiap 

kompetensi dasar di 

sekolah dasar. 

114   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Melakukan pemaknaan 

hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar. 

115     

Membandingkan hasil 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dengan batas 

ketuntasan belajar. 

116     
Mengidentifikasi jenis 

tindak lanjut hasil belajar. 

117     

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar untuk 

merancang program 

remedial dan pengayaan. 

118   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian danevaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Mengidentifikasi 

pemangku kepentingan 

dalam pelaporan penilaian. 

119     
Menyusun laporan hasil 

evaluasi pembelajaran. 

120     
Menjelaskan prosedur 

penyampaian laporan. 



121     

Menkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan. 

122   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaiandan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Memaknai informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar. 

123     

Menentukan strategi untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar 

berdasarkan hasil penilaian 

dan evaluasi pembelajaran. 

124 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Menjelaskan pengertian 

refleksi pembelajaran. 

125     

Menyebutkan prosedur 

pelaksanaan refleksi 

pembelajaran. 

126     

Menentukan komponen 

pembelajaran yang perlu 

diperbaiki berdasarkan 

hasil refleksi pembelajaran. 

127     

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

128   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Mendeskripsikan cara 

melakukan refleksi hasil 

pembelajaran. 

129     

Menjelaskan tata cara 

pemanfaatan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran. 



130     

Melakukan perbaikan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi. 

131     

Melakukan pengembangan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi. 

132   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menjelaskan konsep 

penelitian tindakan kelas. 

133     

Mengidentifikasi 

permasalahan kelas dalam 

konteks PTK. 

134     

Menjelaskan prinsip 

perumusan masalah 

penelitian. 

135     
Menyusun usulan 

penelitian tindakan kelas. 

136     

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas sesuai 

prinsip penelitian tindakan 

kelas dengan benar. 

137     
Menyusun laporan 

penelitian tindakan kelas. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran 

penjasorkes 

Menjelaskan dimensi 

filosofis pendidikan 

jasmani termasuk etika 

sebagai aturan dan 

profesi 

Menjelaskan pengertian 

pendidikan jasmani. 

2     
Menjelaskan pengertian 

pendidikan olahraga. 

3     
Menjelaskan pengertian 

pendidikan kesehatan. 



4     

Menjelaskan landasan 

filosofis pendidikan 

jasmani, pendidikan 

olahraga dan 

pendidikan kesehatan. 

5     

Menganalisis perbedaan 

dan persamaan 

pendidikan jasmani, 

pendidikan olahraga 

dan pendidikan 

kesehatan. 

6   

Menjelaskan 

perspektif sejarah 

pendidikan jasmani. 

Menjelaskan berbagai 

peristiwa penting dalam 

perkembangan 

pendidikan jasmani, 

olahraga, dan 

kesehatan. 

7     

Mengaplikasikan 

perspektif sejarah 

pendidikan jasmani 

dalam pengembangan 

sikap peserta didik di 

sekolah dasar. 

8   

Menjelaskan dimensi 

anatomi manusia, 

secara struktur dan 

fungsinya. 

Mengidentifikasi 

berbagai organ vital 

tubuh dan jaringannya. 

9     

Menjelaskan caara kerja 

organ vital tubuh dan 

jaringannya. 

10     

Menerapkan prinsip 

kerja organ vital tubuh 

dalam melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

11     

Mengaplikasikan 

pengetahuan tentang 

ilmu urai tubuh untuk 

pengembangan sikap 



peserta didik di sekolah 

dasar. 

12   

Menjelaskan aspek 

kinesiologi dan kinerja 

fisik manusia. 

Menjelaskan pengertian 

tentang kinesiologi. 

13     
Menjelaskan berbagai 

hukum gerak. 

14     

Menjelaskan prinsip 

gerak untuk efisiensi 

kinerja tubuh. 

15     

Menerapkan prinsip 

gerak pada 

pembelajaran 

keterampilan dalam 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

16   

Menjelaskan aspek 

fisiologis manusia dan 

efek dari kinerja 

latihan. 

Mengidentifikasi 

berbagai alat gerak 

tubuh manusia. 

17     

Menjelaskan prinsip 

kerja alat gerak tubuh 

manusia. 

18     

Menjelaskan cara kerja 

alat gerak tubuh 

manusia. 

19     

Menerapkan prinsip 

kerja alat gerak tubuh 

dalam melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

20   

Menjelaskan aspek 

psikologi pada kinerja 

manusia, termasuk 

motivasi dan tujuan, 

kecemasan dan stress, 

serta persepsi diri. 

Menjelaskan konsep 

psikologi. 



21     

Mengidentifikasi gejala 

psikologis peserta didik 

dan tindakannya. 

22     

Menerapkan prinsip 

psikologi olahraga 

dalam memberi 

tindakan terhadap gejala 

gangguan psikologi 

peserta didik di sekolah 

dasar (motivasi, 

orientasi diri, 

kecemasan dan stress, 

serta persepsi diri). 

23   

Menjelaskan aspek 

sosiologi dalam 

kinerja diri, termasuk 

dinamika sosial; etika 

dan perilaku moral, 

dan budaya,suku, dan 

perbedaan jenis 

kelamin. 

Menjelaskan konsep 

sosiologi. 

24     

Mengidentifikasi gejala-

gejala sosiologis peserta 

didik. 

25     

Menerapkan prinsip 

sosiologi olahraga 

dalam memberi 

tindakan terhadap gejala 

gangguan sosial peserta 

didik di sekolah dasar 

(dinamika sosial; etika 

dan perilaku moral, dan 

budaya, suku, dan 

perbedaan jenis 

kelamin). 

26   

Menjelaskan teori 

perkembangan gerak, 

termasuk aspek-

aspekyang 

mempengaruhinya. 

Menyebut tahap-tahap 

perkembangan gerak. 



27     
Menjelaskan konsep 

perkembangan gerak. 

28     

Menyebut aspek-aspek 

yang mempengaruhi 

perkembangan gerak. 

29     

Menerapkan prinsip 

perkembangan gerak 

dalam melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

30     

Mengevaluasi pola 

gerak dasar dan teknik 

keterampilan ideal 

peserta didik di sekolah 

dasar. 

31   

Menjelaskan teori 

belajar gerak, 

termasuk keterampilan 

dasar dan kompleks 

dan hubungan timbal 

balik di antara domain 

kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Menjelaskan konsep 

belajar gerak peserta 

didik di sekolah dasar. 

32     

Menjelaskan hubungan 

timbal balik di antara 

domain kognitif, afektif 

dan psikomotorik. 

33     

Mengevaluasi pola 

gerak dasar dan teknik 

keterampilan dalam 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

34     

Menerapkan prinsip 

belajar gerak, dalam 

melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 



35     

Menerapkan tahap-

tahap belajar gerak 

dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

36 

Menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami standar 

kompetensi mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

landasan yuridis 

kompetensi mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah dasar. 

37     

Mengidentifikasi 

lingkup/strand mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah dasar. 

38     

Menganalisis 

kompetensi inti mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah dasar. 

39   

Memahami 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

kompetensi dasar mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah dasar. 

40     

Menganalisis 

kompetensi dasar 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

41     

Memetakan kompetensi 

dasar penjasorkes di 

sekolah dasar berdasar 

lingkup, ranah, dan 

gradasinya. 

42   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan prinsip 

perumusan tujuan 

pembelajaran. 

43     
Mengidentifikasi ranah 

pembelajaran. 

44     

Mengidentifikasi 

indikator pencapaian 

kompetensi. 



45     
Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

46 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu secara 

kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik. 

Menganalisis 

karakteristik peserta 

didik sekolah dasar 

sesuai dengan tingkat 

perkembangannya. 

47     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran untuk 

pengembangan pola 

gerak dasar. 

48     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

pengembangan pola 

gerak dasar dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

49     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar untuk 

pengembangan pola 

gerak dasar. 

50     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas permainan dan 

olahraga bola besar. 

51     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

permainan dan olahraga 

bola besar dan 

kesesuaiannya dengan 



kompetensi yang akan 

dicapai. 

52     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas permainan dan 

olahraga bola besar 

53     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas permainan dan 

olahraga bola kecil. 

54     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

permainan dan olahraga 

bola kecil dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

55     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas permainan dan 

olahraga bola kecil. 

56     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas atletik. 

57     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas atletik dan 



kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

58     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas atletik. 

59     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas bela diri. 

60     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas bela diri dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

61     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas bela diri. 

62     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran dalam 

lingkup aktivitas 

pengembangan 

kebugaran jasmani. 

63     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas pengembangan 

kebugaran jasmani dan 

kesesuaiannya dengan 



kompetensi yang akan 

dicapai. 

64     

Memilih materi 

pembelajaran dalam 

lingkup aktivitas 

pengembangan 

kebugaran jasmani. 

65     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas senam. 

66     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas senam dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

67     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas senam. 

68     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas gerak berirama 

(ritmik) 

69     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas gerak berirama 

dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi 

yang akan dicapai. 



70     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas gerak berirama 

(ritmik). 

71     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas air. 

72     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas air dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

73     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

aktivitas air. 

74     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan. 

75     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan 

dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi 

yang akan dicapai. 



76     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan. 

77     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

pengembangan budaya 

hidup sehat. 

78     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

pengembangan budaya 

hidup sehat dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

79     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar dalam lingkup 

pengembangan budaya 

hidup sehat. 

80   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Mengidentifikasi materi 

pelajaran yang akan 

diolah secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik di sekolah dasar. 

81     

Menerapkan prinsip dan 

prosedur 

pemodifikasian materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasar. 

82     
Memodifikasi materi 

pembelajaran 



penjasorkes sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik di sekolah 

dasar. 

83 

Mengembangkankeprofesionalan 

secara berkelanjutandengan 

melakukan tindakan reflektif. 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja 

sendiri secara terus 

menerus. 

Menjelaskan 

kompetensi profesi 

yang harus dimiliki 

guru. 

84     

Melakukan penilaian 

kinerja secara mandiri 

(self assessment). 

85     

Memaknai hasil 

penilaian kinerja secara 

mandiri (self 

assessment). 

86   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Mengidentifikasi 

manfaat penilian 

mandiri (self 

assessment) sebagai 

cara merefleksi diri. 

87     

Menjelaskan prosedur 

pemanfaatan hasil 

penilaian kinerja 

mandiri. 

88     

Melakukan 

pengembangan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

berbagai cara sesuai 

dengan program 

asosiasi profesi, 

sekolah, dinas 

pendidikan, dan 

lembaga terkait lainnya. 

89   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas Untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menganalisis konsep 

dasar Penelitian 

Tindakan Kelas; 

prinsip, jenis, 

karakteristik, dan 

kriteria. 



90     

Mengidentifikasi tahap 

dan prosedur Penelitian 

Tindakan Kelas. 

91     

Membuat judul 

Penelitian Tindakan 

Kelas. 

92   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar 

dari berbagai sumber. 

Menganalisis aneka 

sumber belajar untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan. 

93     

Menjelaskan berbagai 

informasi terkini sesuai 

dengan bidang 

profesinya. 

94 

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

berkomunikasi. 

Memanfaatkan 

perangkat TIK dalam 

pengembangan 

pembelajaran. 

95     

Memanfaatkan 

perangkat TIK dalam 

berkomunikasi. 

96   

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri. 

Menggunakan 

perangkat TIK untuk 

melakukan penulisan 

dan pengembangan diri. 

97     

Menggunakan 

perangkat TIK sebagai 

sumber referensi 

penulisan. 

Kode : 1.220GF0000 

Mata Ujian : 
Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (Modul 

0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik. 

2     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

intelektual. 

3     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

emosional. 

4     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

moral. 

5     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

latar belakang sosial 

budaya. 

6     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

spiritual. 

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis potensi 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual 

dan latar belakang social 

budaya. 



8     

Memanfaatkan potensi 

kognitif yang dimiliki oleh 

peserta didik sekolah 

menengah pertama dalam 

mendukung pembelajaran. 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Menganalisis bekal ajar 

awal peserta didik sekolah 

menengah pertama dalam 

mata pelajaran penjasorkes. 

10   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi penyebab 

kesulitan belajar peserta 

didik sekolah menengah 

pertama dalam 

menyelesaikan masalah 

yang berguna pada diri dan 

bangsanya. 

11   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi potensi 

kognitif peserta didik 

sekolah menengah pertama 

dalam mata pelajaran 

penjasorkes. 

12     

Mengidentifikasi potensi 

psikomotorik peserta didik 

sekolah menengah pertama 

dalam mata pelajaran 

penjasorkes. 

13 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengidentifikasi teori 

belajar dalam penjasorkes. 

14     
Menjelaskan teori-teori 

belajar dalam penjasorkes. 

15     
Membandingkan teori-teori 

belajar dalam penjasorkes. 

16     

Memilih teori belajar dalam 

penjasorkes yg sesuai 

dengan pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik 



di sekolah menengah 

pertama. 

17     

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

18     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

19   

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

20     

Menjelaskan konsep 

berbagai pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

21     

Menyebut prosedur 

berbagai pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

22     

Membandingkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

23     

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes yg 



sesuai dengan satuan 

pendidikan. 

24     

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes yg 

sesuai dg tujuan 

pembelajaran. 

25 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami prinsip-prinsip 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

sekolah menengah pertama. 

26     

Menganalisis s prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum sekolah 

menengah pertama. 

27     

Melakukan pengembangan 

kurikulum sekolah 

menengah pertama. 

28   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip perumusan tujuan 

pembelajaran. 

29     
Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

30   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pembelajaran. 

31     

Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran sebagai 

pemberian pengalaman 

belajar yang berarti bagi 

peserta didiksesuai dengan 

model/ pendekatan yang 

dipilih. 

32     
Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 



langkah pembelajaran yang 

direncanakan. 

33   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menganalisis materi 

pembelajaran penjasorkes 

yang sesuai dengan bekal 

ajar, dan tujuan 

pembelajaran penjasorkes. 

34     

Menentukan materi 

pembelajaran penjasorkes 

yang sesuai dengan bekal 

ajar, dan tujuan 

pembelajaran penjasorkes. 

35   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Mengelompokkan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan pendekatan yang 

dipilih. 

36     

Mengorganisir materi 

pembelajaran sesuai dengan 

model dan pendekatan yang 

dipilih dan karakteristik 

peserta didik. 

37   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian. 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pengembangan indikator. 

38     
Mengembangkan indikator 

hasil belajar. 

39     

Mengembangkan indikator 

pembuatan instrumen tes 

dan non tes. 

40     
Mengembangkan kisi-kisi 

instrumen tes dan non tes. 

41     

Menyusun instrument 

penilaian pembelajaran 

dengan prinsip yang benar. 

42 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penyusunan RPP. 



43     
Menjelaskan prinsip-prinsip 

penyusunan RPP. 

44     
Menerapkan konsep dasar 

penyusunan RPP. 

45   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran. 

Mengidentifikasi komponen 

rancangan pembelajaran. 

46     

Mengembangkan 

komponen-komponen 

rancangan pembelajaran. 

47   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah penyusunan 

rancangan pembelajaran. 

48     

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

49   

Melaksanakan pembelajaran 

yangmendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan langkah-

langkah pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah 

menengah pertama. 

50     

Menyusun seting 

pembelajaran di sekolah 

menengah pertama. 

51     

Menentukan pola 

komunikasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

di sekolah menengah 

pertama. 

52     

Menentukan formasi 

peserta didik (klasikal, 

kelompok, berpasangan, 

atau individual). 



53     

Menjelaskan prinsip, 

teknik, dan prosedur 

pemberian umpan balik. 

54     

Melaksanakan langkah dan 

prosedur pelaksanaan 

pembelajaran setiap lingkup 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama secara scientific. 

55   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Mengidentifikasi berbagai 

jenis media dan sumber 

pembelajaran. 

56     

Memilih media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran di 

sekolah menengah pertama. 

57   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

Mengidentifikasi situasi 

yang berkembang ketika 

pembelajaran berlangsung. 

58     

Menentukan alternative 

langkah pembelajaran 

sesuai dengan situasi. 

59 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi perangkat 

TIK yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

60     

Mengidentifikasi fungsi 

perangkat TIK yang dapat 

dimanfaatkan untuk 



pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

61     

Menjelaskan cara 

memanfaatkan perangkat 

TIK dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasarsekolah menengah 

pertama. 

62     

Memanfaatkan perangkat 

TIK dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

63     

Melakukan pemeliharaan 

perangkat TIK dalam 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

64 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Mengidentifikasi jenis 

kegiatan yang dapat 

digunakan sebagai wahana 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik 

disekolah menengah 

pertama. 

65     

Menjelaskan prosedur 

pengembangan potensi 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama melalui 

wahana yang dipilih. 

66     

Menyusun program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah pertama. 

67     

Melaksanakan program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah pertama. 

68     
Mengevaluasi program 

pengembangan potensi 



belajar peserta didik di 

sekolah menengah pertama. 

69   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama dalam 

rangka aktualisasi diri. 

70     

Mengidentifikasi jenis 

kegiatan yang dapat 

digunakan sebagai wahana 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah 

pertama. 

71     

Menjelaskan prosedur 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah 

pertama melalui wahana 

yang dipilih. 

72     

Menyusun program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah 

pertama melalui penerapan 

berbagai model/ 

pendekatan/ strategi/ gaya 

yang relevan. 

73     

Melaksanakan program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah 

pertama melalui penerapan 

berbagai model/ 

pendekatan/ strategi/ gaya 

yang relevan. 

74     

Mengevaluasi hasil 

program pengembangan 

potensi aktualisasi diri 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama. 



75 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dansantun, secara 

lisan, tulisan dan/atau bentuk 

lain. 

Mengidentifikasi 

karakteristik pengirim 

pesan yang baik. 

76     

Mengidentifikasi 

karakteristik penerima 

pesan yang baik. 

77     

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip pengiriman pesan 

yang baik. 

78     

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penerimaan pesan 

yang baik. 

79     
Mengidentifikasi sarana 

komunikasi. 

80     

Memilih pesan yang baik 

yang akan 

dikomunikasikan. 

81     

Menjelaskan berbagai cara 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain. 

82   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik,dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal  

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain. 

83     
Berkomunikasi dengan 

berbagai cara dengan baik. 

84     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik bertanya. 

85     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik menjawab. 



86     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik berdiskusi. 

87     
Memilih berbagai cara 

berkomunikasi yang efektif. 

88 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang 

Menjelaskan konsep tes, 

pengukuran, penilaian, dan 

evaluasi hasil belajar 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

89     

Mengidentifikasi prinsip 

penilaian yang sesuai 

dengan standar penilaian. 

90     
Menjelaskan makna setiap 

prinsip penilaian. 

91   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi dalam 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

92     

Menetapkan aspek yang 

akan dinilai selama proses 

dan akhir pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

93   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi jenis, 

bentuk, dan teknik 

penilaian tes dalam lingkup 

pembelajaran penjasorkes. 

94     

Mengidentifikasi jenis, 

bentuk, dan teknik 

penilaian non tes dalam 

lingkup pembelajaran 

penjasorkes. 

95     

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

penjasorkes. 



96   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pengembangan 

instrumen penilaian 

pembelajaran penjasorkes. 

97     

Menetapkan aspek 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes. 

98     

Menganalisis butir soal 

dengan berbagai teknik 

(panel dan moderator). 

99     
Menjelaskan persyaratan 

kualitas butir soal. 

100     
Menentukan tingkat 

kesukaran butir soal. 

101     
Menentukan daya pembeda 

butir soal. 

102     

Menentukan tingkat 

penyebaran distribusi 

jawaban. 

103     

Mengembangkan 

instrument penilaian 

dengan berbagai jenis, 

bentuk, dan teknik dalam 

pembelajaran penjasorkes. 

104     

Menelaah instrument tes 

pilihan ganda, tes perbuatan 

dan non tes dengan format 

penelaahan instrumen. 

105     
Menentukan reliabilitas 

butir soal. 

106   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen. 

Melakukan pengukuran 

hasil belajar penjasorkes di 

sekolah menengah pertama. 



107     

Mengelompokkan hasil 

pegukuran hasil belajar 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

108     

Mengolah hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

109   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menerapkan prinsip analisis 

hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

110     

Melakukan analisis hasil 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

111   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Memaknai hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama pada ranah sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan. 

112 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaiandan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

113     

Merumuskan batas 

ketuntasan belajar setiap 

kompetensi dasar di sekolah 

menengah pertama. 

114   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Melakukan pemaknaan 

hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

115     
Membandingkan hasil 

penilaian pembelajaran 



penjasorkes di sekolah 

menengah pertama dengan 

batas ketuntasan belajar. 

116     
Mengidentifikasi jenis 

tindak lanjut hasil belajar. 

117     

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama untuk merancang 

program remedial dan 

pengayaan. 

118   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian danevaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Mengidentifikasi pemangku 

kepentingan dalam 

pelaporan penilaian. 

119     
Menyusun laporan hasil 

evaluasi pembelajaran. 

120     
Menjelaskan prosedur 

penyampaian laporan. 

121     

Menkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan. 

122   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaiandan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Memaknai informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

123     

Menentukan strategi untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama berdasarkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran. 

124 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Menjelaskan pengertian 

refleksi pembelajaran. 



125     

Menyebutkan prosedur 

pelaksanaan refleksi 

pembelajaran. 

126     

Menentukan komponen 

pembelajaran yang perlu 

diperbaiki berdasarkan hasil 

refleksi pembelajaran. 

127     

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

128   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Mendeskripsikan cara 

melakukan refleksi hasil 

pembelajaran. 

129     

Menjelaskan tata cara 

pemanfaatan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran. 

130     

Melakukan perbaikan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi. 

131     

Melakukan pengembangan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi. 

132   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menjelaskan konsep 

penelitian tindakan kelas. 

133     

Mengidentifikasi 

permasalahan kelas dalam 

konteks PTK. 

134     

Menjelaskan prinsip 

perumusan masalah 

penelitian. 

135     
Menyusun usulan penelitian 

tindakan kelas. 



136     

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas sesuai 

prinsip penelitian tindakan 

kelas dengan benar. 

137     
Menyusun laporan 

penelitian tindakan kelas. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran 

penjasorkes 

Menjelaskan dimensi 

filosofis pendidikan 

jasmani termasuk 

etika sebagai aturan 

dan profesi 

Menjelaskan pengertian 

pendidikan jasmani. 

2     
Menjelaskan pengertian 

pendidikan olahraga. 

3     
Menjelaskan pengertian 

pendidikan kesehatan. 

4     

Menjelaskan landasan 

filosofis pendidikan 

jasmani, pendidikan 

olahraga dan pendidikan 

kesehatan. 

5     

Menganalisis perbedaan 

dan persamaan 

pendidikan jasmani, 

pendidikan olahraga dan 

pendidikan kesehatan. 

6   

Menjelaskan 

perspektif sejarah 

pendidikan jasmani. 

Menjelaskan berbagai 

peristiwa penting dalam 

perkembangan 

pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan. 

7     

Mengaplikasikan 

perspektif sejarah 

pendidikan jasmani 

dalam pengembangan 

sikap peserta didik di 



sekolah menengah 

pertama. 

8   

Menjelaskan dimensi 

anatomi manusia, 

secara struktur dan 

fungsinya. 

Mengidentifikasi 

berbagai organ vital 

tubuh dan jaringannya. 

9     

Menjelaskan caara kerja 

organ vital tubuh dan 

jaringannya. 

10     

Menerapkan prinsip 

kerja organ vital tubuh 

dalam melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

11     

Mengaplikasikan 

pengetahuan tentang 

ilmu urai tubuh untuk 

pengembangan sikap 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama. 

12   

Menjelaskan aspek 

kinesiologi dan kinerja 

fisik manusia. 

Menjelaskan pengertian 

tentang kinesiologi. 

13     
Menjelaskan berbagai 

hukum gerak. 

14     

Menjelaskan prinsip 

gerak untuk efisiensi 

kinerja tubuh. 

15     

Menerapkan prinsip 

gerak pada 

pembelajaran 

keterampilan dalam 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

16   
Menjelaskan aspek 

fisiologis manusia dan 

Mengidentifikasi 

berbagai alat gerak 

tubuh manusia. 



efek dari kinerja 

latihan. 

17     

Menjelaskan prinsip 

kerja alat gerak tubuh 

manusia. 

18     

Menjelaskan cara kerja 

alat gerak tubuh 

manusia. 

19     

Menerapkan prinsip 

kerja alat gerak tubuh 

dalam melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

20   

Menjelaskan aspek 

psikologi pada kinerja 

manusia, termasuk 

motivasi dan tujuan, 

kecemasan dan stress, 

serta persepsi diri. 

Menjelaskan konsep 

psikologi. 

21     

Mengidentifikasi gejala 

psikologis peserta didik 

dan tindakannya. 

22     

Menerapkan prinsip 

psikologi olahraga 

dalam memberi 

tindakan terhadap gejala 

gangguan psikologi 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama 

(motivasi, orientasi diri, 

kecemasan dan stress, 

serta persepsi diri). 

23   

Menjelaskan aspek 

sosiologi dalam 

kinerja diri, termasuk 

dinamika sosial; etika 

dan perilaku moral, 

dan budaya,suku, dan 

Menjelaskan konsep 

sosiologi. 



perbedaan jenis 

kelamin. 

24     

Mengidentifikasi gejala-

gejala sosiologis peserta 

didik. 

25     

Menerapkan prinsip 

sosiologi olahraga 

dalam memberi 

tindakan terhadap gejala 

gangguan sosial peserta 

didik di sekolah 

menengah pertama 

(dinamika sosial; etika 

dan perilaku moral, dan 

budaya, suku, dan 

perbedaan jenis 

kelamin). 

26   

Menjelaskan teori 

perkembangan gerak, 

termasuk aspek-

aspekyang 

mempengaruhinya. 

Menyebut tahap-tahap 

perkembangan gerak. 

27     
Menjelaskan konsep 

perkembangan gerak. 

28     

Menyebut aspek-aspek 

yang mempengaruhi 

perkembangan gerak. 

29     

Menerapkan prinsip 

perkembangan gerak 

dalam melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

30     

Mengevaluasi pola 

gerak dasar dan teknik 

keterampilan ideal 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama. 

31   
Menjelaskan teori 

belajar gerak, 

Menjelaskan konsep 

belajar gerak peserta 



termasuk keterampilan 

dasar dan kompleks 

dan hubungan timbal 

balik di antara domain 

kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

didik di sekolah 

menengah pertama. 

32     

Menjelaskan hubungan 

timbal balik di antara 

domain kognitif, afektif 

dan psikomotorik. 

33     

Mengevaluasi pola 

gerak dasar dan teknik 

keterampilan dalam 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

34     

Menerapkan prinsip 

belajar gerak, dalam 

melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

35     

Menerapkan tahap-

tahap belajar gerak 

dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

36 

Menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami standar 

kompetensi mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

landasan yuridis 

kompetensi mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah 

pertama. 

37     

Mengidentifikasi 

lingkup/strand mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah 

pertama. 

38     
Menganalisis 

kompetensi inti mata 



pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah 

pertama. 

39   

Memahami 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

kompetensi dasar mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah 

pertama. 

40     

Menganalisis 

kompetensi dasar 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

41     

Memetakan kompetensi 

dasar penjasorkes di 

sekolah menengah 

pertama berdasar 

lingkup, ranah, dan 

gradasinya. 

42   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan prinsip 

perumusan tujuan 

pembelajaran. 

43     
Mengidentifikasi ranah 

pembelajaran. 

44     

Mengidentifikasi 

indikator pencapaian 

kompetensi. 

45     
Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

46 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu secara 

kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik. 

Menganalisis 

karakteristik peserta 

didik sekolah menengah 

pertama sesuai dengan 

tingkat 

perkembangannya. 

47     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran untuk 

pengembangan pola 

gerak dasar. 



48     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pengembangan pola 

gerak dasar dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

49     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

untuk pengembangan 

pola gerak dasar. 

50     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

permainan dan olahraga 

bola besar. 

51     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

permainan dan olahraga 

bola besar dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

52     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

permainan dan olahraga 

bola besar. 



53     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

permainan dan olahraga 

bola kecil. 

54     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

permainan dan olahraga 

bola kecil dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

55     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

permainan dan olahraga 

bola kecil. 

56     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

atletik. 

57     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

atletik dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 



58     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

atletik. 

59     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

bela diri. 

60     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

bela diri dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

61     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

bela diri. 

62     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran dalam 

lingkup aktivitas 

pengembangan 

kebugaran jasmani. 

63     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

pengembangan 

kebugaran jasmani dan 

kesesuaiannya dengan 



kompetensi yang akan 

dicapai. 

64     

Memilih materi 

pembelajaran dalam 

lingkup aktivitas 

pengembangan 

kebugaran jasmani. 

65     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

senam. 

66     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

senam dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

67     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

senam. 

68     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

gerak berirama (ritmik). 

69     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

gerak berirama dan 



kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

70     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

gerak berirama (ritmik). 

71     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

air. 

72     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

air dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi 

yang akan dicapai. 

73     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

air. 

74     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan. 

75     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 



dalam lingkup 

pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan 

dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi 

yang akan dicapai. 

76     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan. 

77     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pengembangan budaya 

hidup sehat. 

78     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pengembangan budaya 

hidup sehat dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

79     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pengembangan budaya 

hidup sehat. 

80   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

Mengidentifikasi materi 

pelajaran yang akan 

diolah secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 



perkembangan peserta 

didik. 

didik di sekolah 

menengah pertama. 

81     

Menerapkan prinsip dan 

prosedur 

pemodifikasian materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

82     

Memodifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama. 

83 

Mengembangkankeprofesionalan 

secara berkelanjutandengan 

melakukan tindakan reflektif. 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja 

sendiri secara terus 

menerus. 

Menjelaskan 

kompetensi profesi yang 

harus dimiliki guru. 

84     

Melakukan penilaian 

kinerja secara mandiri 

(self assessment). 

85     

Memaknai hasil 

penilaian kinerja secara 

mandiri (self 

assessment). 

86   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Mengidentifikasi 

manfaat penilian 

mandiri (self 

assessment) sebagai 

cara merefleksi diri. 

87     

Menjelaskan prosedur 

pemanfaatan hasil 

penilaian kinerja 

mandiri. 

88     

Melakukan 

pengembangan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

berbagai cara sesuai 

dengan program asosiasi 



profesi, sekolah, dinas 

pendidikan, dan 

lembaga terkait lainnya. 

89   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas Untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menganalisis konsep 

dasar Penelitian 

Tindakan Kelas; prinsip, 

jenis, karakteristik, dan 

kriteria. 

90     

Mengidentifikasi tahap 

dan prosedur Penelitian 

Tindakan Kelas. 

91     

Membuat judul 

Penelitian Tindakan 

Kelas. 

92   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar 

dari berbagai sumber. 

Menganalisis aneka 

sumber belajar untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan. 

93     

Menjelaskan berbagai 

informasi terkini sesuai 

dengan bidang 

profesinya. 

94 

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

berkomunikasi. 

Memanfaatkan 

perangkat TIK dalam 

pengembangan 

pembelajaran. 

95     

Memanfaatkan 

perangkat TIK dalam 

berkomunikasi. 

96   

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri. 

Menggunakan 

perangkat TIK untuk 

melakukan penulisan 

dan pengembangan diri. 

97     

Menggunakan 

perangkat TIK sebagai 

sumber referensi 

penulisan. 



Kode : 1.220GG0000 

Mata Ujian : 
Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (Modul 

0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik. 

2     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

intelektual. 

3     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

emosional. 

4     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

moral. 

5     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

latar belakang sosial 

budaya. 

6     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

spiritual. 



7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis potensi 

peserta didik sekolah 

menengah pertama yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual 

dan latar belakang social 

budaya. 

8     

Memanfaatkan potensi 

kognitif yang dimiliki oleh 

peserta didik sekolah 

menengah pertama dalam 

mendukung pembelajaran. 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Menganalisis bekal ajar 

awal peserta didik sekolah 

menengah pertama dalam 

mata pelajaran penjasorkes. 

10   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi penyebab 

kesulitan belajar peserta 

didik sekolah menengah 

pertama dalam 

menyelesaikan masalah 

yang berguna pada diri dan 

bangsanya. 

11   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi potensi 

kognitif peserta didik 

sekolah menengah pertama 

dalam mata pelajaran 

penjasorkes. 

12     

Mengidentifikasi potensi 

psikomotorik peserta didik 

sekolah menengah pertama 

dalam mata pelajaran 

penjasorkes. 

13 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengidentifikasi teori 

belajar dalam penjasorkes. 



14     
Menjelaskan teori-teori 

belajar dalam penjasorkes. 

15     
Membandingkan teori-teori 

belajar dalam penjasorkes. 

16     

Memilih teori belajar dalam 

penjasorkes yg sesuai 

dengan pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik 

di sekolah menengah 

pertama. 

17     

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

18     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

19   

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

20     

Menjelaskan konsep 

berbagai pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

21     

Menyebut prosedur 

berbagai pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

22     

Membandingkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik 

pembelajaran yang 



mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

23     

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes yg 

sesuai dengan satuan 

pendidikan. 

24     

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes yg 

sesuai dg tujuan 

pembelajaran. 

25 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami prinsip-prinsip 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

sekolah menengah pertama. 

26     

Menganalisis s prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum sekolah 

menengah pertama. 

27     

Melakukan pengembangan 

kurikulum sekolah 

menengah pertama. 

28   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip perumusan tujuan 

pembelajaran. 

29     
Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

30   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pembelajaran. 

31     
Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran sebagai 



pemberian pengalaman 

belajar yang berarti bagi 

peserta didiksesuai dengan 

model/ pendekatan yang 

dipilih. 

32     

Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

langkah pembelajaran yang 

direncanakan. 

33   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menganalisis materi 

pembelajaran penjasorkes 

yang sesuai dengan bekal 

ajar, dan tujuan 

pembelajaran penjasorkes. 

34     

Menentukan materi 

pembelajaran penjasorkes 

yang sesuai dengan bekal 

ajar, dan tujuan 

pembelajaran penjasorkes. 

35   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Mengelompokkan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan pendekatan yang 

dipilih. 

36     

Mengorganisir materi 

pembelajaran sesuai dengan 

model dan pendekatan yang 

dipilih dan karakteristik 

peserta didik. 

37   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian. 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pengembangan indikator. 

38     
Mengembangkan indikator 

hasil belajar. 

39     

Mengembangkan indikator 

pembuatan instrumen tes 

dan non tes. 

40     
Mengembangkan kisi-kisi 

instrumen tes dan non tes. 



41     

Menyusun instrument 

penilaian pembelajaran 

dengan prinsip yang benar. 

42 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penyusunan RPP. 

43     
Menjelaskan prinsip-prinsip 

penyusunan RPP. 

44     
Menerapkan konsep dasar 

penyusunan RPP. 

45   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran. 

Mengidentifikasi komponen 

rancangan pembelajaran. 

46     

Mengembangkan 

komponen-komponen 

rancangan pembelajaran. 

47   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah penyusunan 

rancangan pembelajaran. 

48     

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

49   

Melaksanakan pembelajaran 

yangmendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan langkah-

langkah pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah 

menengah pertama. 

50     

Menyusun seting 

pembelajaran di sekolah 

menengah pertama. 

51     

Menentukan pola 

komunikasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran 



di sekolah menengah 

pertama. 

52     

Menentukan formasi 

peserta didik (klasikal, 

kelompok, berpasangan, 

atau individual). 

53     

Menjelaskan prinsip, 

teknik, dan prosedur 

pemberian umpan balik. 

54     

Melaksanakan langkah dan 

prosedur pelaksanaan 

pembelajaran setiap lingkup 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama secara scientific. 

55   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Mengidentifikasi berbagai 

jenis media dan sumber 

pembelajaran. 

56     

Memilih media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran di 

sekolah menengah pertama. 

57   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

Mengidentifikasi situasi 

yang berkembang ketika 

pembelajaran berlangsung. 

58     

Menentukan alternative 

langkah pembelajaran 

sesuai dengan situasi. 

59 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

Mengidentifikasi perangkat 

TIK yang dapat 

dimanfaatkan untuk 



kepentingan 

pembelajaran 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

60     

Mengidentifikasi fungsi 

perangkat TIK yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

61     

Menjelaskan cara 

memanfaatkan perangkat 

TIK dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

dasarsekolah menengah 

pertama. 

62     

Memanfaatkan perangkat 

TIK dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

63     

Melakukan pemeliharaan 

perangkat TIK dalam 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

64 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Mengidentifikasi jenis 

kegiatan yang dapat 

digunakan sebagai wahana 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik 

disekolah menengah 

pertama. 

65     

Menjelaskan prosedur 

pengembangan potensi 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama melalui 

wahana yang dipilih. 

66     

Menyusun program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah pertama. 



67     

Melaksanakan program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah pertama. 

68     

Mengevaluasi program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah pertama. 

69   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama dalam 

rangka aktualisasi diri. 

70     

Mengidentifikasi jenis 

kegiatan yang dapat 

digunakan sebagai wahana 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah 

pertama. 

71     

Menjelaskan prosedur 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah 

pertama melalui wahana 

yang dipilih. 

72     

Menyusun program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah 

pertama melalui penerapan 

berbagai model/ 

pendekatan/ strategi/ gaya 

yang relevan. 

73     

Melaksanakan program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah 

pertama melalui penerapan 

berbagai model/ 



pendekatan/ strategi/ gaya 

yang relevan. 

74     

Mengevaluasi hasil 

program pengembangan 

potensi aktualisasi diri 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama. 

75 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dansantun, secara 

lisan, tulisan dan/atau bentuk 

lain. 

Mengidentifikasi 

karakteristik pengirim 

pesan yang baik. 

76     

Mengidentifikasi 

karakteristik penerima 

pesan yang baik. 

77     

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip pengiriman pesan 

yang baik. 

78     

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penerimaan pesan 

yang baik. 

79     
Mengidentifikasi sarana 

komunikasi. 

80     

Memilih pesan yang baik 

yang akan 

dikomunikasikan. 

81     

Menjelaskan berbagai cara 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain. 

82   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik,dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal  

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain. 



83     
Berkomunikasi dengan 

berbagai cara dengan baik. 

84     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik bertanya. 

85     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik menjawab. 

86     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik berdiskusi. 

87     
Memilih berbagai cara 

berkomunikasi yang efektif. 

88 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang 

Menjelaskan konsep tes, 

pengukuran, penilaian, dan 

evaluasi hasil belajar 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

89     

Mengidentifikasi prinsip 

penilaian yang sesuai 

dengan standar penilaian. 

90     
Menjelaskan makna setiap 

prinsip penilaian. 

91   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengidentifikasi aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi dalam 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

92     

Menetapkan aspek yang 

akan dinilai selama proses 

dan akhir pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

93   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi jenis, 

bentuk, dan teknik 

penilaian tes dalam lingkup 

pembelajaran penjasorkes. 



94     

Mengidentifikasi jenis, 

bentuk, dan teknik 

penilaian non tes dalam 

lingkup pembelajaran 

penjasorkes. 

95     

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

penjasorkes. 

96   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pengembangan 

instrumen penilaian 

pembelajaran penjasorkes. 

97     

Menetapkan aspek 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes. 

98     

Menganalisis butir soal 

dengan berbagai teknik 

(panel dan moderator). 

99     
Menjelaskan persyaratan 

kualitas butir soal. 

100     
Menentukan tingkat 

kesukaran butir soal. 

101     
Menentukan daya pembeda 

butir soal. 

102     

Menentukan tingkat 

penyebaran distribusi 

jawaban. 

103     

Mengembangkan 

instrument penilaian 

dengan berbagai jenis, 

bentuk, dan teknik dalam 

pembelajaran penjasorkes. 

104     

Menelaah instrument tes 

pilihan ganda, tes perbuatan 

dan non tes dengan format 

penelaahan instrumen. 



105     
Menentukan reliabilitas 

butir soal. 

106   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen. 

Melakukan pengukuran 

hasil belajar penjasorkes di 

sekolah menengah pertama. 

107     

Mengelompokkan hasil 

pegukuran hasil belajar 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

108     

Mengolah hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

109   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Menerapkan prinsip analisis 

hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

110     

Melakukan analisis hasil 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

111   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Memaknai hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama pada ranah sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan. 

112 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaiandan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

113     
Merumuskan batas 

ketuntasan belajar setiap 



kompetensi dasar di sekolah 

menengah pertama. 

114   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Melakukan pemaknaan 

hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 

115     

Membandingkan hasil 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama dengan 

batas ketuntasan belajar. 

116     
Mengidentifikasi jenis 

tindak lanjut hasil belajar. 

117     

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama untuk merancang 

program remedial dan 

pengayaan. 

118   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian danevaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Mengidentifikasi pemangku 

kepentingan dalam 

pelaporan penilaian. 

119     
Menyusun laporan hasil 

evaluasi pembelajaran. 

120     
Menjelaskan prosedur 

penyampaian laporan. 

121     

Menkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan. 

122   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaiandan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Memaknai informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama. 



123     

Menentukan strategi untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran penjasorkes 

di sekolah menengah 

pertama berdasarkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran. 

124 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Menjelaskan pengertian 

refleksi pembelajaran. 

125     

Menyebutkan prosedur 

pelaksanaan refleksi 

pembelajaran. 

126     

Menentukan komponen 

pembelajaran yang perlu 

diperbaiki berdasarkan hasil 

refleksi pembelajaran. 

127     

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

128   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Mendeskripsikan cara 

melakukan refleksi hasil 

pembelajaran. 

129     

Menjelaskan tata cara 

pemanfaatan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran. 

130     

Melakukan perbaikan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi. 

131     

Melakukan pengembangan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi. 

132   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

Menjelaskan konsep 

penelitian tindakan kelas. 



pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

133     

Mengidentifikasi 

permasalahan kelas dalam 

konteks PTK. 

134     

Menjelaskan prinsip 

perumusan masalah 

penelitian. 

135     
Menyusun usulan penelitian 

tindakan kelas. 

136     

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas sesuai 

prinsip penelitian tindakan 

kelas dengan benar. 

137     
Menyusun laporan 

penelitian tindakan kelas. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran 

penjasorkes 

Menjelaskan dimensi 

filosofis pendidikan 

jasmani termasuk 

etika sebagai aturan 

dan profesi 

Menjelaskan pengertian 

pendidikan jasmani. 

2     
Menjelaskan pengertian 

pendidikan olahraga. 

3     
Menjelaskan pengertian 

pendidikan kesehatan. 

4     

Menjelaskan landasan 

filosofis pendidikan 

jasmani, pendidikan 

olahraga dan pendidikan 

kesehatan. 

5     

Menganalisis perbedaan 

dan persamaan 

pendidikan jasmani, 



pendidikan olahraga dan 

pendidikan kesehatan. 

6   

Menjelaskan 

perspektif sejarah 

pendidikan jasmani. 

Menjelaskan berbagai 

peristiwa penting dalam 

perkembangan 

pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan. 

7     

Mengaplikasikan 

perspektif sejarah 

pendidikan jasmani 

dalam pengembangan 

sikap peserta didik di 

sekolah menengah 

pertama. 

8   

Menjelaskan dimensi 

anatomi manusia, 

secara struktur dan 

fungsinya. 

Mengidentifikasi 

berbagai organ vital 

tubuh dan jaringannya. 

9     

Menjelaskan caara kerja 

organ vital tubuh dan 

jaringannya. 

10     

Menerapkan prinsip 

kerja organ vital tubuh 

dalam melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

11     

Mengaplikasikan 

pengetahuan tentang 

ilmu urai tubuh untuk 

pengembangan sikap 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama. 

12   

Menjelaskan aspek 

kinesiologi dan kinerja 

fisik manusia. 

Menjelaskan pengertian 

tentang kinesiologi. 

13     
Menjelaskan berbagai 

hukum gerak. 



14     

Menjelaskan prinsip 

gerak untuk efisiensi 

kinerja tubuh. 

15     

Menerapkan prinsip 

gerak pada 

pembelajaran 

keterampilan dalam 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

16   

Menjelaskan aspek 

fisiologis manusia dan 

efek dari kinerja 

latihan. 

Mengidentifikasi 

berbagai alat gerak 

tubuh manusia. 

17     

Menjelaskan prinsip 

kerja alat gerak tubuh 

manusia. 

18     

Menjelaskan cara kerja 

alat gerak tubuh 

manusia. 

19     

Menerapkan prinsip 

kerja alat gerak tubuh 

dalam melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

20   

Menjelaskan aspek 

psikologi pada kinerja 

manusia, termasuk 

motivasi dan tujuan, 

kecemasan dan stress, 

serta persepsi diri. 

Menjelaskan konsep 

psikologi. 

21     

Mengidentifikasi gejala 

psikologis peserta didik 

dan tindakannya. 

22     

Menerapkan prinsip 

psikologi olahraga 

dalam memberi 

tindakan terhadap gejala 

gangguan psikologi 



peserta didik di sekolah 

menengah pertama 

(motivasi, orientasi diri, 

kecemasan dan stress, 

serta persepsi diri). 

23   

Menjelaskan aspek 

sosiologi dalam 

kinerja diri, termasuk 

dinamika sosial; etika 

dan perilaku moral, 

dan budaya,suku, dan 

perbedaan jenis 

kelamin. 

Menjelaskan konsep 

sosiologi. 

24     

Mengidentifikasi gejala-

gejala sosiologis peserta 

didik. 

25     

Menerapkan prinsip 

sosiologi olahraga 

dalam memberi 

tindakan terhadap gejala 

gangguan sosial peserta 

didik di sekolah 

menengah pertama 

(dinamika sosial; etika 

dan perilaku moral, dan 

budaya, suku, dan 

perbedaan jenis 

kelamin). 

26   

Menjelaskan teori 

perkembangan gerak, 

termasuk aspek-

aspekyang 

mempengaruhinya. 

Menyebut tahap-tahap 

perkembangan gerak. 

27     
Menjelaskan konsep 

perkembangan gerak. 

28     

Menyebut aspek-aspek 

yang mempengaruhi 

perkembangan gerak. 

29     
Menerapkan prinsip 

perkembangan gerak 



dalam melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

30     

Mengevaluasi pola 

gerak dasar dan teknik 

keterampilan ideal 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama. 

31   

Menjelaskan teori 

belajar gerak, 

termasuk keterampilan 

dasar dan kompleks 

dan hubungan timbal 

balik di antara domain 

kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Menjelaskan konsep 

belajar gerak peserta 

didik di sekolah 

menengah pertama. 

32     

Menjelaskan hubungan 

timbal balik di antara 

domain kognitif, afektif 

dan psikomotorik. 

33     

Mengevaluasi pola 

gerak dasar dan teknik 

keterampilan dalam 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

34     

Menerapkan prinsip 

belajar gerak, dalam 

melakukan 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

35     

Menerapkan tahap-

tahap belajar gerak 

dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 



36 

Menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami standar 

kompetensi mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

landasan yuridis 

kompetensi mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah 

pertama. 

37     

Mengidentifikasi 

lingkup/strand mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah 

pertama. 

38     

Menganalisis 

kompetensi inti mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah 

pertama. 

39   

Memahami 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi 

kompetensi dasar mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah 

pertama. 

40     

Menganalisis 

kompetensi dasar 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

41     

Memetakan kompetensi 

dasar penjasorkes di 

sekolah menengah 

pertama berdasar 

lingkup, ranah, dan 

gradasinya. 

42   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan prinsip 

perumusan tujuan 

pembelajaran. 

43     
Mengidentifikasi ranah 

pembelajaran. 

44     

Mengidentifikasi 

indikator pencapaian 

kompetensi. 



45     
Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

46 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu secara 

kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik. 

Menganalisis 

karakteristik peserta 

didik sekolah menengah 

pertama sesuai dengan 

tingkat 

perkembangannya. 

47     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran untuk 

pengembangan pola 

gerak dasar. 

48     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pengembangan pola 

gerak dasar dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

49     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

untuk pengembangan 

pola gerak dasar. 

50     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

permainan dan olahraga 

bola besar. 

51     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 



dalam lingkup 

permainan dan olahraga 

bola besar dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

52     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

permainan dan olahraga 

bola besar. 

53     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

permainan dan olahraga 

bola kecil. 

54     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

permainan dan olahraga 

bola kecil dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

55     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

permainan dan olahraga 

bola kecil. 

56     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 



dalam lingkup aktivitas 

atletik. 

57     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

atletik dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

58     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

atletik. 

59     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

bela diri. 

60     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

bela diri dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

61     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

bela diri. 



62     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran dalam 

lingkup aktivitas 

pengembangan 

kebugaran jasmani. 

63     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

pengembangan 

kebugaran jasmani dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

64     

Memilih materi 

pembelajaran dalam 

lingkup aktivitas 

pengembangan 

kebugaran jasmani. 

65     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

senam. 

66     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

senam dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

67     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 



dalam lingkup aktivitas 

senam. 

68     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

gerak berirama (ritmik). 

69     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

gerak berirama dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

70     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

gerak berirama (ritmik). 

71     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

air. 

72     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

air dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi 

yang akan dicapai. 

73     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 



menengah pertama 

dalam lingkup aktivitas 

air. 

74     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan. 

75     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan 

dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi 

yang akan dicapai. 

76     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan. 

77     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pengembangan budaya 

hidup sehat. 

78     

Menjelaskan 

karakteristik materi 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pengembangan budaya 

hidup sehat dan 

kesesuaiannya dengan 



kompetensi yang akan 

dicapai. 

79     

Memilih materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama 

dalam lingkup 

pengembangan budaya 

hidup sehat. 

80   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Mengidentifikasi materi 

pelajaran yang akan 

diolah secara kreatif 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik di sekolah 

menengah pertama. 

81     

Menerapkan prinsip dan 

prosedur 

pemodifikasian materi 

pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah pertama. 

82     

Memodifikasi materi 

pembelajaran 

penjasorkes sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik di sekolah 

menengah pertama. 

83 

Mengembangkankeprofesionalan 

secara berkelanjutandengan 

melakukan tindakan reflektif. 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja 

sendiri secara terus 

menerus. 

Menjelaskan 

kompetensi profesi yang 

harus dimiliki guru. 

84     

Melakukan penilaian 

kinerja secara mandiri 

(self assessment). 

85     

Memaknai hasil 

penilaian kinerja secara 

mandiri (self 

assessment). 



86   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Mengidentifikasi 

manfaat penilian 

mandiri (self 

assessment) sebagai 

cara merefleksi diri. 

87     

Menjelaskan prosedur 

pemanfaatan hasil 

penilaian kinerja 

mandiri. 

88     

Melakukan 

pengembangan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

berbagai cara sesuai 

dengan program asosiasi 

profesi, sekolah, dinas 

pendidikan, dan 

lembaga terkait lainnya. 

89   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas Untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Menganalisis konsep 

dasar Penelitian 

Tindakan Kelas; prinsip, 

jenis, karakteristik, dan 

kriteria. 

90     

Mengidentifikasi tahap 

dan prosedur Penelitian 

Tindakan Kelas. 

91     

Membuat judul 

Penelitian Tindakan 

Kelas. 

92   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar 

dari berbagai sumber. 

Menganalisis aneka 

sumber belajar untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan. 

93     

Menjelaskan berbagai 

informasi terkini sesuai 

dengan bidang 

profesinya. 



94 

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

berkomunikasi. 

Memanfaatkan 

perangkat TIK dalam 

pengembangan 

pembelajaran. 

95     

Memanfaatkan 

perangkat TIK dalam 

berkomunikasi. 

96   

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri. 

Menggunakan 

perangkat TIK untuk 

melakukan penulisan 

dan pengembangan diri. 

97     

Menggunakan 

perangkat TIK sebagai 

sumber referensi 

penulisan. 

Kode : 1.220GJ0000 

Mata Ujian : 
Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (Modul 

0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik. 

2     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek 

intelektual. 

3     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek 

emosional. 



4     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek 

moral. 

5     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek latar 

belakang sosial budaya. 

6     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek 

spiritual. 

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis potensi peserta 

didik sekolah menengah 

atasr yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, 

sosial, emosional, moral, 

spiritual dan latar belakang 

social budaya. 

8     

Memanfaatkan potensi 

kognitif yang dimiliki oleh 

peserta didik sekolah 

menengah atas dalam 

mendukung pembelajaran. 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Menganalisis bekal ajar 

awal peserta didik sekolah 

sekolah menengah atas 

dalam mata pelajaran 

penjasorkes. 

10   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi penyebab 

kesulitan belajar peserta 

didik sekolah menengah atas 

dalam menyelesaikan 

masalah yang berguna pada 

diri dan bangsanya. 



11   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi potensi 

kognitif peserta didik 

sekolah menengah atas 

dalam mata pelajaran 

penjasorkes. 

12     

Mengidentifikasi potensi 

psikomotorik peserta didik 

sekolah menengah atas 

dalam mata pelajaran 

penjasorkes. 

13 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengidentifikasi teori 

belajar dalam penjasorkes. 

14     
Menjelaskan teori-teori 

belajar dalam penjasorkes. 

15     
Membandingkan teori-teori 

belajar dalam penjasorkes. 

16     

Memilih teori belajar dalam 

penjasorkes yg sesuai 

dengan pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik 

di sekolah menengah atas. 

17     

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

18     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

19   

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

20     

Menjelaskan konsep 

berbagai pendekatan, 

strategi, metode, teknik 



pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

21     

Menyebut prosedur berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

22     

Membandingkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

23     

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes yg sesuai 

dengan satuan pendidikan. 

24     

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes yg sesuai 

dg tujuan pembelajaran. 

25 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami prinsip-prinsip 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

sekolah menengah atas. 

26     

Menganalisis s prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum sekolah 

menengah atas (0) 

27     

Melakukan pengembangan 

kurikulum sekolah 

menengah atas (0) 

28   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip perumusan tujuan 

pembelajaran. 



29     
Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

30   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pembelajaran. 

31     

Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran sebagai 

pemberian pengalaman 

belajar yang berarti bagi 

peserta didiksesuai dengan 

model/ pendekatan yang 

dipilih. 

32     

Melaksanakan pembelajaran 

sesuai langkah pembelajaran 

yang direncanakan. 

33   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menganalisis materi 

pembelajaran penjasorkes 

yang sesuai dengan bekal 

ajar, dan tujuan 

pembelajaran penjasorkes. 

34     

Menentukan materi 

pembelajaran penjasorkes 

yang sesuai dengan bekal 

ajar, dan tujuan 

pembelajaran penjasorkes. 

35   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Mengelompokkan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan pendekatan yang 

dipilih. 

36     

Mengorganisir materi 

pembelajaran sesuai dengan 

model dan pendekatan yang 

dipilih dan karakteristik 

peserta didik. 

37   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian. 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pengembangan indikator. 

38     
Mengembangkan indikator 

hasil belajar. 



39     

Mengembangkan indikator 

pembuatan instrumen tes 

dan non tes. 

40     
Mengembangkan kisi-kisi 

instrumen tes dan non tes. 

41     

Menyusun instrument 

penilaian pembelajaran 

dengan prinsip yang benar. 

42 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penyusunan RPP. 

43     
Menjelaskan prinsip-prinsip 

penyusunan RPP. 

44     
Menerapkan konsep dasar 

penyusunan RPP. 

45   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran. 

Mengidentifikasi komponen 

rancangan pembelajaran. 

46     

Mengembangkan 

komponen-komponen 

rancangan pembelajaran. 

47   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah penyusunan 

rancangan pembelajaran. 

48     

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 

49   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Menjelaskan langkah-

langkah pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah 

menengah atas (0) 



50     

Menyusun seting 

pembelajaran di sekolah 

menengah atas (0) 

51     

Menentukan pola 

komunikasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah menengah atas. (0) 

52     

Menentukan formasi peserta 

didik (klasikal, kelompok, 

berpasangan, atau 

individual). 

53     

Menjelaskan prinsip, teknik, 

dan prosedur pemberian 

umpan balik. 

54     

Melaksanakan langkah dan 

prosedur pelaksanaan 

pembelajaran setiap lingkup 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas 

secara scientific. (0) 

55   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Mengidentifikasi berbagai 

jenis media dan sumber 

pembelajaran. 

56     

Memilih media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran di 

sekolah menengah atas (0) 

57   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

Mengidentifikasi situasi 

yang berkembang ketika 

pembelajaran berlangsung. 



58     

Menentukan alternative 

langkah pembelajaran sesuai 

dengan situasi. 

59 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi perangkat 

TIK yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas (0) 

60     

Mengidentifikasi fungsi 

perangkat TIK yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas (0)  

61     

Menjelaskan cara 

memanfaatkan perangkat 

TIK dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas (0)  

62     

Memanfaatkan perangkat 

TIK dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas (0) 

63     

Melakukan pemeliharaan 

perangkat TIK dalam 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas (0) 

64 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Mengidentifikasi jenis 

kegiatan yang dapat 

digunakan sebagai wahana 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah atas (0)  

65     

Menjelaskan prosedur 

pengembangan potensi 

peserta didik di sekolah 

menengah atas melalui 

wahana yang dipilih. (0) 

66     
Menyusun program 

pengembangan potensi 



belajar peserta didik di 

sekolah menengah atas (0)  

67     

Melaksanakan program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah atas (0) 

68     

Mengevaluasi program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah atas(0) 

69   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik di sekolah 

menengah atas dalam rangka 

aktualisasi diri. 

70     

Mengidentifikasi jenis 

kegiatan yang dapat 

digunakan sebagai wahana 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah atas. 

(0) 

71     

Menjelaskan prosedur 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah atas 

melalui wahana yang 

dipilih. (0)  

72     

Menyusun program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah atas 

melalui penerapan berbagai 

model/ pendekatan/ strategi/ 

gaya yang relevan. (0) 

73     

Melaksanakan program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah atas 

melalui penerapan berbagai 



model/ pendekatan/ strategi/ 

gaya yang relevan. (0) 

74     

Mengevaluasi hasil program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah atas 

(0) 

75 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan dan/atau bentuk 

lain. (0) 

Mengidentifikasi 

karakteristik pengirim pesan 

yang baik. 

76     

Mengidentifikasi 

karakteristik penerima pesan 

yang baik. 

77     

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip pengiriman pesan 

yang baik. 

78     

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penerimaan pesan 

yang baik. 

79     
Mengidentifikasi sarana 

komunikasi. 

80     
Memilih pesan yang baik 

yang akan dikomunikasikan. 

81     

Menjelaskan berbagai cara 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain. 

82   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik,dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal  

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun, 

secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain. 



83     
Berkomunikasi dengan 

berbagai cara dengan baik. 

84     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik bertanya. 

85     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik menjawab. 

86     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik berdiskusi. 

87     
Memilih berbagai cara 

berkomunikasi yang efektif. 

88 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjelaskan konsep tes, 

pengukuran, penilaian, dan 

evaluasi hasil belajar 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

89     

Mengidentifikasi prinsip 

penilaian yang sesuai 

dengan standar penilaian 

90     
Menjelaskan makna setiap 

prinsip penilaian. 

91   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Mengidentifikasi aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi dalam 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

92     

Menetapkan aspek yang 

akan dinilai selama proses 

dan akhir pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

93   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi jenis, 

bentuk, dan teknik penilaian 

tes dalam lingkup 

pembelajaran penjasorkes. 

94     
Mengidentifikasi jenis, 

bentuk, dan teknik penilaian 



non tes dalam lingkup 

pembelajaran penjasorkes. 

95     

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

penjasorkes. 

96   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pengembangan 

instrumen penilaian 

pembelajaran penjasorkes. 

97     
Menetapkan aspek penilaian 

pembelajaran penjasorkes. 

98     

Menganalisis butir soal 

dengan berbagai teknik 

(panel dan moderator). 

99     
Menjelaskan persyaratan 

kualitas butir soal. 

100     
Menentukan tingkat 

kesukaran butir soal. 

101     
Menentukan daya pembeda 

butir soal. 

102     

Menentukan tingkat 

penyebaran distribusi 

jawaban. 

103     

Mengembangkan instrument 

penilaian dengan berbagai 

jenis, bentuk, dan teknik 

dalam pembelajaran 

penjasorkes. 

104     

Menelaah instrument tes 

pilihan ganda, tes perbuatan 

dan non tes dengan format 

penelaahan instrumen. 

105     
Menentukan reliabilitas 

butir soal. 



106   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen. 

Melakukan pengukuran 

hasil belajar penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

107     

Mengelompokkan hasil 

pegukuran hasil belajar 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas 

108     

Mengolah hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas.  

109   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar 

untuk berbagai tujuan. 

Menerapkan prinsip analisis 

hasil penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

110     

Melakukan analisis hasil 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

111   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Memaknai hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas pada 

ranah sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. 

112 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaiandan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

113     

Merumuskan batas 

ketuntasan belajar setiap 

kompetensi dasar di sekolah 

menengah atas. 

114   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Melakukan pemaknaan hasil 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 



115     

Membandingkan hasil 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dengan batas 

ketuntasan belajar. 

116     
Mengidentifikasi jenis 

tindak lanjut hasil belajar. 

117     

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

118   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian danevaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Mengidentifikasi pemangku 

kepentingan dalam 

pelaporan penilaian. 

119     
Menyusun laporan hasil 

evaluasi pembelajaran. 

120     
Menjelaskan prosedur 

penyampaian laporan. 

121     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan. 

122   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaiandan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Memaknai informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

123     

Menentukan strategi untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas 

berdasarkan hasil penilaian 

dan evaluasi pembelajaran. 

124 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Menjelaskan pengertian 

refleksi pembelajaran. 



125     

Menyebutkan prosedur 

pelaksanaan refleksi 

pembelajaran 

126     

Menentukan komponen 

pembelajaran yang perlu 

diperbaiki berdasarkan hasil 

refleksi pembelajaran. 

127     

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

128   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Mendeskripsikan cara 

melakukan refleksi hasil 

pembelajaran. 

129     

Menjelaskan tata cara 

pemanfaatan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran. 

130     

Melakukan perbaikan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi. 

131     

Melakukan pengembangan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi. 

132   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menjelaskan konsep 

penelitian tindakan kelas. 

133     

Mengidentifikasi 

permasalahan kelas dalam 

konteks PTK. 

134     

Menjelaskan prinsip 

perumusan masalah 

penelitian. 

135     
Menyusun usulan penelitian 

tindakan kelas. 



136     

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas sesuai prinsip 

penelitian tindakan kelas 

dengan benar. 

137     
Menyusun laporan 

penelitian tindakan kelas. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran penjasorkes 

Menjelaskan dimensi 

filosofis pendidikan 

jasmani termasuk etika 

sebagai aturan dan profesi 

Menjelaskan pengertian 

pendidikan jasmani. 

2     
Menjelaskan pengertian 

pendidikan olahraga. 

3     
Menjelaskan pengertian 

pendidikan kesehatan. 

4     

Menjelaskan landasan 

filosofis pendidikan jasmani, 

pendidikan olahraga dan 

pendidikan kesehatan. 

5     

Menganalisis perbedaan dan 

persamaan pendidikan 

jasmani, pendidikan olahraga 

dan pendidikan kesehatan. 

6   

Menjelaskan perspektif 

sejarah pendidikan 

jasmani. 

Menjelaskan berbagai 

peristiwa penting dalam 

perkembangan pendidikan 

jasmani, olahraga, dan 

kesehatan. 

7     

Mengaplikasikan perspektif 

sejarah pendidikan jasmani 

dalam pengembangan sikap 

peserta didik di sekolah 

menengah atas. 



8   

Menjelaskan dimensi 

anatomi manusia, secara 

struktur dan fungsinya 

Mengidentifikasi berbagai 

organ vital tubuh dan 

jaringannya. 

9     

Menjelaskan caara kerja 

organ vital tubuh dan 

jaringannya. 

10     

Menerapkan prinsip kerja 

organ vital tubuh dalam 

melakukan pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

11     

Mengaplikasikan pengetahuan 

tentang ilmu urai tubuh untuk 

pengembangan sikap peserta 

didik di sekolah menengah 

atas. 

12   

Menjelaskan aspek 

kinesiologi dan kinerja 

fisik manusia. 

Menjelaskan pengertian 

tentang kinesiologi. 

13     
Menjelaskan berbagai hukum 

gerak. 

14     
Menjelaskan prinsip gerak 

untuk efisiensi kinerja tubuh. 

15     

Menerapkan prinsip gerak 

pada pembelajaran 

keterampilan dalam 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

16   

Menjelaskan aspek 

fisiologis manusia dan 

efek dari kinerja latihan. 

Mengidentifikasi berbagai alat 

gerak tubuh manusia. 

17     
Menjelaskan prinsip kerja alat 

gerak tubuh manusia. 

18     
Menjelaskan cara kerja alat 

gerak tubuh manusia. 

19     
Menerapkan prinsip kerja alat 

gerak tubuh dalam melakukan 



pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

20   

Menjelaskan aspek 

psikologi pada kinerja 

manusia, termasuk 

motivasi dan tujuan, 

kecemasan dan stress, 

serta persepsi diri. 

Menjelaskan konsep 

psikologi. 

21     

Mengidentifikasi gejala 

psikologis peserta didik dan 

tindakannya. 

22     

Menerapkan prinsip psikologi 

olahraga dalam memberi 

tindakan terhadap gejala 

gangguan psikologi peserta 

didik di sekolah menengah 

atas (motivasi, orientasi diri, 

kecemasan dan stress, serta 

persepsi diri). 

23   

Menjelaskan aspek 

sosiologi dalam kinerja 

diri, termasuk dinamika 

sosial; etika dan perilaku 

moral, dan budaya,suku, 

dan perbedaan jenis 

kelamin. 

Menjelaskan konsep 

sosiologi. 

24     
Mengidentifikasi gejala-gejala 

sosiologis peserta didik. 

25     

Menerapkan prinsip sosiologi 

olahraga dalam memberi 

tindakan terhadap gejala 

gangguan sosial peserta didik 

di sekolah menengah atas 

(dinamika sosial; etika dan 

perilaku moral, dan budaya, 

suku, dan perbedaan jenis 

kelamin). 

26   
Menjelaskan teori 

perkembangan gerak, 

Menyebut tahap-tahap 

perkembangan gerak. 



termasuk aspek-aspek 

yang mempengaruhinya. 

27     
Menjelaskan konsep 

perkembangan gerak. 

28     

Menyebut aspek-aspek yang 

mempengaruhi perkembangan 

gerak. 

29     

Menerapkan prinsip 

perkembangan gerak dalam 

melakukan pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

30     

Mengevaluasi pola gerak 

dasar dan teknik keterampilan 

ideal peserta didik di sekolah 

menengah atas. 

31   

Menjelaskan teori belajar 

gerak, termasuk 

keterampilan dasar dan 

kompleks dan hubungan 

timbal balik di antara 

domain kognitif, afektif 

dan psikomotorik. 

Menjelaskan konsep belajar 

gerak peserta didik di sekolah 

menengah atas. 

32     

Menjelaskan hubungan timbal 

balik di antara domain 

kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

33     

Mengevaluasi pola gerak 

dasar dan teknik keterampilan 

dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

34     

Menerapkan prinsip belajar 

gerak, dalam melakukan 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

35     
Menerapkan tahap-tahap 

belajar gerak dalam 



pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

36 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami standar 

kompetensi mata pelajaran 

yang diampu 

Mengidentifikasi landasan 

yuridis kompetensi mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

37     

Mengidentifikasi 

lingkup/strand mata pelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

38     

Menganalisis kompetensi inti 

mata pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

39   

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi kompetensi 

dasar mata pelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

40     

Menganalisis kompetensi 

dasar penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

41     

Memetakan kompetensi dasar 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas berdasar 

lingkup, ranah, dan 

gradasinya. 

42   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan prinsip 

perumusan tujuan 

pembelajaran. 

43     
Mengidentifikasi ranah 

pembelajaran 

44     
Mengidentifikasi indikator 

pencapaian kompetensi. 

45     
Merumuskan tujuan 

pembelajaran 

46 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

Menganalisis karakteristik 

peserta didik sekolah 



tingkat perkembangan 

peserta didik. 

menengah atas sesuai dengan 

tingkat perkembangannya. 

47     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran untuk 

pengembangan pola gerak 

dasar. 

48     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

pengembangan pola gerak 

dasar dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi yang akan 

dicapai. 

49     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas untuk 

pengembangan pola gerak 

dasar. 

50     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas permainan 

dan olahraga bola besar. 

51     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

permainan dan olahraga bola 

besar dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi yang akan 

dicapai. 

52     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas permainan dan 

olahraga bola besar 

53     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 



lingkup aktivitas permainan 

dan olahraga bola kecil. 

54     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

permainan dan olahraga bola 

kecil dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi yang akan 

dicapai. 

55     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas permainan dan 

olahraga bola kecil. 

56     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas atletik. 

57     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas atletik dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

58     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas atletik 

59     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas bela diri. 

60     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas bela diri dan 



kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

61     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas bela diri. 

62     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran dalam lingkup 

aktivitas pengembangan 

kebugaran jasmani. 

63     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas pengembangan 

kebugaran jasmani dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

64     

Memilih materi pembelajaran 

dalam lingkup aktivitas 

pengembangan kebugaran 

jasmani. 

65     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas senam. 

66     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas senam dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

67     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas senam. 



68     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas gerak 

berirama (ritmik) 

69     

Menjelaskan karakteristik 

materi penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas gerak berirama dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

70     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas gerak berirama 

(ritmik). 

71     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas air. 

72     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas air dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

73     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas air. 

74     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan. 

75     
Menjelaskan karakteristik 

materi penjasorkes di sekolah 



menengah atas dalam lingkup 

pertolongan pertama pada 

kegawatdaruratan dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

76     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

pertolongan pertama pada 

kegawatdaruratan. 

77     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup pengembangan 

budaya hidup sehat. 

78     

Menjelaskan karakteristik 

materi penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

pengembangan budaya hidup 

sehat dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi yang akan 

dicapai. 

79     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

pengembangan budaya hidup 

sehat. 

80   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Mengidentifikasi materi 

pelajaran yang akan diolah 

secara kreatif sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta 

didik di sekolah menengah 

atas. 

81     

Menerapkan prinsip dan 

prosedur pemodifikasian 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 



82     

Memodifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes 

sesuai dengan karakteristik 

peserta didik di sekolah 

menengah atas. 

83 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutandengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus. 

Menjelaskan kompetensi 

profesi yang harus dimiliki 

guru. 

84     

Melakukan penilaian kinerja 

secara mandiri (self 

assessment). 

85     

Memaknai hasil penilaian 

kinerja secara mandiri (self 

assessment). 

86   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Mengidentifikasi manfaat 

penilian mandiri (self 

assessment) sebagai cara 

merefleksi diri. 

87     

Menjelaskan prosedur 

pemanfaatan hasil penilaian 

kinerja mandiri. 

88     

Melakukan pengembangan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

berbagai cara sesuai dengan 

program asosiasi profesi, 

sekolah, dinas pendidikan, 

dan lembaga terkait lainnya. 

89   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menganalisis konsep dasar 

Penelitian Tindakan Kelas; 

prinsip, jenis, karakteristik, 

dan kriteria. 

90     

Mengidentifikasi tahap dan 

prosedur Penelitian Tindakan 

Kelas. 

91     
Membuat judul Penelitian 

Tindakan Kelas. 



92   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber 

Menganalisis aneka sumber 

belajar untuk peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan. 

93     

Menjelaskan berbagai 

informasi terkini sesuai 

dengan bidang profesinya. 

94 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi. 

Memanfaatkan perangkat TIK 

dalam pengembangan 

pembelajaran. 

95     
Memanfaatkan perangkat TIK 

dalam berkomunikasi. 

96   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri. 

Menggunakan perangkat TIK 

untuk melakukan penulisan 

dan pengembangan diri. 

97     

Menggunakan perangkat TIK 

sebagai sumber referensi 

penulisan. 

Kode : 1.220GM0000 

Mata Ujian : 
Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (Modul 

0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik. 

2     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek 

intelektual. 



3     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek 

emosional. 

4     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek 

moral. 

5     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek latar 

belakang sosial budaya. 

6     

Menjelaskan karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas yang 

berkaitan dengan aspek 

spiritual. 

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis potensi peserta 

didik sekolah menengah 

atasr yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, 

sosial, emosional, moral, 

spiritual dan latar belakang 

social budaya. 

8     

Memanfaatkan potensi 

kognitif yang dimiliki oleh 

peserta didik sekolah 

menengah atas dalam 

mendukung pembelajaran. 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Menganalisis bekal ajar 

awal peserta didik sekolah 

sekolah menengah atas 

dalam mata pelajaran 

penjasorkes. 

10   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi penyebab 

kesulitan belajar peserta 

didik sekolah menengah atas 



dalam menyelesaikan 

masalah yang berguna pada 

diri dan bangsanya. 

11   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi potensi 

kognitif peserta didik 

sekolah menengah atas 

dalam mata pelajaran 

penjasorkes. 

12     

Mengidentifikasi potensi 

psikomotorik peserta didik 

sekolah menengah atas 

dalam mata pelajaran 

penjasorkes. 

13 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengidentifikasi teori 

belajar dalam penjasorkes. 

14     
Menjelaskan teori-teori 

belajar dalam penjasorkes. 

15     
Membandingkan teori-teori 

belajar dalam penjasorkes. 

16     

Memilih teori belajar dalam 

penjasorkes yg sesuai 

dengan pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik 

di sekolah menengah atas. 

17     

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

18     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

19   

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 



20     

Menjelaskan konsep 

berbagai pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

21     

Menyebut prosedur berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

22     

Membandingkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes. 

23     

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes yg sesuai 

dengan satuan pendidikan. 

24     

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam penjasorkes yg sesuai 

dg tujuan pembelajaran. 

25 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Memahami prinsip-prinsip 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

sekolah menengah atas. 

26     

Menganalisis s prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum sekolah 

menengah atas (0) 

27     

Melakukan pengembangan 

kurikulum sekolah 

menengah atas (0) 



28   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip perumusan tujuan 

pembelajaran. 

29     
Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

30   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pembelajaran. 

31     

Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran sebagai 

pemberian pengalaman 

belajar yang berarti bagi 

peserta didiksesuai dengan 

model/ pendekatan yang 

dipilih. 

32     

Melaksanakan pembelajaran 

sesuai langkah pembelajaran 

yang direncanakan. 

33   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menganalisis materi 

pembelajaran penjasorkes 

yang sesuai dengan bekal 

ajar, dan tujuan 

pembelajaran penjasorkes. 

34     

Menentukan materi 

pembelajaran penjasorkes 

yang sesuai dengan bekal 

ajar, dan tujuan 

pembelajaran penjasorkes. 

35   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

Mengelompokkan materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan pendekatan yang 

dipilih. 

36     

Mengorganisir materi 

pembelajaran sesuai dengan 

model dan pendekatan yang 

dipilih dan karakteristik 

peserta didik. 



37   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian. 

Menjelaskan prinsip-prinsip 

pengembangan indikator. 

38     
Mengembangkan indikator 

hasil belajar. 

39     

Mengembangkan indikator 

pembuatan instrumen tes 

dan non tes. 

40     
Mengembangkan kisi-kisi 

instrumen tes dan non tes. 

41     

Menyusun instrument 

penilaian pembelajaran 

dengan prinsip yang benar. 

42 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penyusunan RPP. 

43     
Menjelaskan prinsip-prinsip 

penyusunan RPP. 

44     
Menerapkan konsep dasar 

penyusunan RPP. 

45   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran. 

Mengidentifikasi komponen 

rancangan pembelajaran. 

46     

Mengembangkan 

komponen-komponen 

rancangan pembelajaran. 

47   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah penyusunan 

rancangan pembelajaran. 

48     

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. 



49   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Menjelaskan langkah-

langkah pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah 

menengah atas (0) 

50     

Menyusun seting 

pembelajaran di sekolah 

menengah atas (0) 

51     

Menentukan pola 

komunikasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah menengah atas. (0) 

52     

Menentukan formasi peserta 

didik (klasikal, kelompok, 

berpasangan, atau 

individual). 

53     

Menjelaskan prinsip, teknik, 

dan prosedur pemberian 

umpan balik. 

54     

Melaksanakan langkah dan 

prosedur pelaksanaan 

pembelajaran setiap lingkup 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas 

secara scientific. (0) 

55   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Mengidentifikasi berbagai 

jenis media dan sumber 

pembelajaran. 

56     

Memilih media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 



dan mata pelajaran di 

sekolah menengah atas (0) 

57   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

Mengidentifikasi situasi 

yang berkembang ketika 

pembelajaran berlangsung. 

58     

Menentukan alternative 

langkah pembelajaran sesuai 

dengan situasi. 

59 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi perangkat 

TIK yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas (0) 

60     

Mengidentifikasi fungsi 

perangkat TIK yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas (0)  

61     

Menjelaskan cara 

memanfaatkan perangkat 

TIK dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas (0)  

62     

Memanfaatkan perangkat 

TIK dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas (0) 

63     

Melakukan pemeliharaan 

perangkat TIK dalam 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas (0) 

64 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Mengidentifikasi jenis 

kegiatan yang dapat 

digunakan sebagai wahana 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah atas (0)  



65     

Menjelaskan prosedur 

pengembangan potensi 

peserta didik di sekolah 

menengah atas melalui 

wahana yang dipilih. (0) 

66     

Menyusun program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah atas (0)  

67     

Melaksanakan program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah atas (0) 

68     

Mengevaluasi program 

pengembangan potensi 

belajar peserta didik di 

sekolah menengah atas(0) 

69   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik di sekolah 

menengah atas dalam rangka 

aktualisasi diri. 

70     

Mengidentifikasi jenis 

kegiatan yang dapat 

digunakan sebagai wahana 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah atas. 

(0) 

71     

Menjelaskan prosedur 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah atas 

melalui wahana yang 

dipilih. (0)  

72     

Menyusun program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah atas 

melalui penerapan berbagai 



model/ pendekatan/ strategi/ 

gaya yang relevan. (0) 

73     

Melaksanakan program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah atas 

melalui penerapan berbagai 

model/ pendekatan/ strategi/ 

gaya yang relevan. (0) 

74     

Mengevaluasi hasil program 

pengembangan potensi 

aktualisasi diri peserta didik 

di sekolah menengah atas 

(0) 

75 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan dan/atau bentuk 

lain. (0) 

Mengidentifikasi 

karakteristik pengirim pesan 

yang baik. 

76     

Mengidentifikasi 

karakteristik penerima pesan 

yang baik. 

77     

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip pengiriman pesan 

yang baik. 

78     

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penerimaan pesan 

yang baik. 

79     
Mengidentifikasi sarana 

komunikasi. 

80     
Memilih pesan yang baik 

yang akan dikomunikasikan. 

81     

Menjelaskan berbagai cara 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain. 



82   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik,dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal  

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun, 

secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain. 

83     
Berkomunikasi dengan 

berbagai cara dengan baik. 

84     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik bertanya. 

85     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik menjawab. 

86     
Menerapkan prinsip-prinsip 

teknik berdiskusi. 

87     
Memilih berbagai cara 

berkomunikasi yang efektif. 

88 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjelaskan konsep tes, 

pengukuran, penilaian, dan 

evaluasi hasil belajar 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

89     

Mengidentifikasi prinsip 

penilaian yang sesuai 

dengan standar penilaian 

90     
Menjelaskan makna setiap 

prinsip penilaian. 

91   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Mengidentifikasi aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi dalam 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

92     

Menetapkan aspek yang 

akan dinilai selama proses 

dan akhir pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 



93   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi jenis, 

bentuk, dan teknik penilaian 

tes dalam lingkup 

pembelajaran penjasorkes. 

94     

Mengidentifikasi jenis, 

bentuk, dan teknik penilaian 

non tes dalam lingkup 

pembelajaran penjasorkes. 

95     

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

penjasorkes. 

96   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi langkah-

langkah pengembangan 

instrumen penilaian 

pembelajaran penjasorkes. 

97     
Menetapkan aspek penilaian 

pembelajaran penjasorkes. 

98     

Menganalisis butir soal 

dengan berbagai teknik 

(panel dan moderator). 

99     
Menjelaskan persyaratan 

kualitas butir soal. 

100     
Menentukan tingkat 

kesukaran butir soal. 

101     
Menentukan daya pembeda 

butir soal. 

102     

Menentukan tingkat 

penyebaran distribusi 

jawaban. 

103     

Mengembangkan instrument 

penilaian dengan berbagai 

jenis, bentuk, dan teknik 

dalam pembelajaran 

penjasorkes. 

104     
Menelaah instrument tes 

pilihan ganda, tes perbuatan 



dan non tes dengan format 

penelaahan instrumen. 

105     
Menentukan reliabilitas 

butir soal. 

106   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen. 

Melakukan pengukuran 

hasil belajar penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

107     

Mengelompokkan hasil 

pegukuran hasil belajar 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas 

108     

Mengolah hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas.  

109   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar 

untuk berbagai tujuan. 

Menerapkan prinsip analisis 

hasil penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

110     

Melakukan analisis hasil 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

111   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Memaknai hasil penilaian 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas pada 

ranah sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. 

112 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaiandan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

113     
Merumuskan batas 

ketuntasan belajar setiap 



kompetensi dasar di sekolah 

menengah atas. 

114   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

Melakukan pemaknaan hasil 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

115     

Membandingkan hasil 

penilaian pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dengan batas 

ketuntasan belajar. 

116     
Mengidentifikasi jenis 

tindak lanjut hasil belajar. 

117     

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

118   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian danevaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Mengidentifikasi pemangku 

kepentingan dalam 

pelaporan penilaian. 

119     
Menyusun laporan hasil 

evaluasi pembelajaran. 

120     
Menjelaskan prosedur 

penyampaian laporan. 

121     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan. 

122   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaiandan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Memaknai informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

123     

Menentukan strategi untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran penjasorkes di 



sekolah menengah atas 

berdasarkan hasil penilaian 

dan evaluasi pembelajaran. 

124 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Menjelaskan pengertian 

refleksi pembelajaran. 

125     

Menyebutkan prosedur 

pelaksanaan refleksi 

pembelajaran 

126     

Menentukan komponen 

pembelajaran yang perlu 

diperbaiki berdasarkan hasil 

refleksi pembelajaran. 

127     

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

128   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

Mendeskripsikan cara 

melakukan refleksi hasil 

pembelajaran. 

129     

Menjelaskan tata cara 

pemanfaatan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran. 

130     

Melakukan perbaikan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi. 

131     

Melakukan pengembangan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi. 

132   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menjelaskan konsep 

penelitian tindakan kelas. 



133     

Mengidentifikasi 

permasalahan kelas dalam 

konteks PTK. 

134     

Menjelaskan prinsip 

perumusan masalah 

penelitian. 

135     
Menyusun usulan penelitian 

tindakan kelas. 

136     

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas sesuai prinsip 

penelitian tindakan kelas 

dengan benar. 

137     
Menyusun laporan 

penelitian tindakan kelas. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran penjasorkes 

Menjelaskan dimensi 

filosofis pendidikan 

jasmani termasuk etika 

sebagai aturan dan profesi 

Menjelaskan pengertian 

pendidikan jasmani. 

2     
Menjelaskan pengertian 

pendidikan olahraga. 

3     
Menjelaskan pengertian 

pendidikan kesehatan. 

4     

Menjelaskan landasan 

filosofis pendidikan jasmani, 

pendidikan olahraga dan 

pendidikan kesehatan. 

5     

Menganalisis perbedaan dan 

persamaan pendidikan 

jasmani, pendidikan olahraga 

dan pendidikan kesehatan. 

6   

Menjelaskan perspektif 

sejarah pendidikan 

jasmani. 

Menjelaskan berbagai 

peristiwa penting dalam 

perkembangan pendidikan 



jasmani, olahraga, dan 

kesehatan. 

7     

Mengaplikasikan perspektif 

sejarah pendidikan jasmani 

dalam pengembangan sikap 

peserta didik di sekolah 

menengah atas. 

8   

Menjelaskan dimensi 

anatomi manusia, secara 

struktur dan fungsinya 

Mengidentifikasi berbagai 

organ vital tubuh dan 

jaringannya. 

9     

Menjelaskan caara kerja 

organ vital tubuh dan 

jaringannya. 

10     

Menerapkan prinsip kerja 

organ vital tubuh dalam 

melakukan pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

11     

Mengaplikasikan pengetahuan 

tentang ilmu urai tubuh untuk 

pengembangan sikap peserta 

didik di sekolah menengah 

atas. 

12   

Menjelaskan aspek 

kinesiologi dan kinerja 

fisik manusia. 

Menjelaskan pengertian 

tentang kinesiologi. 

13     
Menjelaskan berbagai hukum 

gerak. 

14     
Menjelaskan prinsip gerak 

untuk efisiensi kinerja tubuh. 

15     

Menerapkan prinsip gerak 

pada pembelajaran 

keterampilan dalam 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

16   

Menjelaskan aspek 

fisiologis manusia dan 

efek dari kinerja latihan. 

Mengidentifikasi berbagai alat 

gerak tubuh manusia. 



17     
Menjelaskan prinsip kerja alat 

gerak tubuh manusia. 

18     
Menjelaskan cara kerja alat 

gerak tubuh manusia. 

19     

Menerapkan prinsip kerja alat 

gerak tubuh dalam melakukan 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

20   

Menjelaskan aspek 

psikologi pada kinerja 

manusia, termasuk 

motivasi dan tujuan, 

kecemasan dan stress, 

serta persepsi diri. 

Menjelaskan konsep 

psikologi. 

21     

Mengidentifikasi gejala 

psikologis peserta didik dan 

tindakannya. 

22     

Menerapkan prinsip psikologi 

olahraga dalam memberi 

tindakan terhadap gejala 

gangguan psikologi peserta 

didik di sekolah menengah 

atas (motivasi, orientasi diri, 

kecemasan dan stress, serta 

persepsi diri). 

23   

Menjelaskan aspek 

sosiologi dalam kinerja 

diri, termasuk dinamika 

sosial; etika dan perilaku 

moral, dan budaya,suku, 

dan perbedaan jenis 

kelamin. 

Menjelaskan konsep 

sosiologi. 

24     
Mengidentifikasi gejala-gejala 

sosiologis peserta didik. 

25     

Menerapkan prinsip sosiologi 

olahraga dalam memberi 

tindakan terhadap gejala 

gangguan sosial peserta didik 

di sekolah menengah atas 

(dinamika sosial; etika dan 



perilaku moral, dan budaya, 

suku, dan perbedaan jenis 

kelamin). 

26   

Menjelaskan teori 

perkembangan gerak, 

termasuk aspek-aspek 

yang mempengaruhinya. 

Menyebut tahap-tahap 

perkembangan gerak. 

27     
Menjelaskan konsep 

perkembangan gerak. 

28     

Menyebut aspek-aspek yang 

mempengaruhi perkembangan 

gerak. 

29     

Menerapkan prinsip 

perkembangan gerak dalam 

melakukan pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

30     

Mengevaluasi pola gerak 

dasar dan teknik keterampilan 

ideal peserta didik di sekolah 

menengah atas. 

31   

Menjelaskan teori belajar 

gerak, termasuk 

keterampilan dasar dan 

kompleks dan hubungan 

timbal balik di antara 

domain kognitif, afektif 

dan psikomotorik. 

Menjelaskan konsep belajar 

gerak peserta didik di sekolah 

menengah atas. 

32     

Menjelaskan hubungan timbal 

balik di antara domain 

kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

33     

Mengevaluasi pola gerak 

dasar dan teknik keterampilan 

dalam pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

34     
Menerapkan prinsip belajar 

gerak, dalam melakukan 



pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

35     

Menerapkan tahap-tahap 

belajar gerak dalam 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

36 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami standar 

kompetensi mata pelajaran 

yang diampu 

Mengidentifikasi landasan 

yuridis kompetensi mata 

pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

37     

Mengidentifikasi 

lingkup/strand mata pelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

38     

Menganalisis kompetensi inti 

mata pelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas. 

39   

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengidentifikasi kompetensi 

dasar mata pelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

40     

Menganalisis kompetensi 

dasar penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

41     

Memetakan kompetensi dasar 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas berdasar 

lingkup, ranah, dan 

gradasinya. 

42   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan prinsip 

perumusan tujuan 

pembelajaran. 

43     
Mengidentifikasi ranah 

pembelajaran 

44     
Mengidentifikasi indikator 

pencapaian kompetensi. 



45     
Merumuskan tujuan 

pembelajaran 

46 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik. 

Menganalisis karakteristik 

peserta didik sekolah 

menengah atas sesuai dengan 

tingkat perkembangannya. 

47     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran untuk 

pengembangan pola gerak 

dasar. 

48     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

pengembangan pola gerak 

dasar dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi yang akan 

dicapai. 

49     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas untuk 

pengembangan pola gerak 

dasar. 

50     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas permainan 

dan olahraga bola besar. 

51     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

permainan dan olahraga bola 

besar dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi yang akan 

dicapai. 

52     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 



aktivitas permainan dan 

olahraga bola besar 

53     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas permainan 

dan olahraga bola kecil. 

54     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

permainan dan olahraga bola 

kecil dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi yang akan 

dicapai. 

55     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas permainan dan 

olahraga bola kecil. 

56     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas atletik. 

57     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas atletik dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

58     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas atletik 

59     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas bela diri. 



60     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas bela diri dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

61     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas bela diri. 

62     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran dalam lingkup 

aktivitas pengembangan 

kebugaran jasmani. 

63     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas pengembangan 

kebugaran jasmani dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

64     

Memilih materi pembelajaran 

dalam lingkup aktivitas 

pengembangan kebugaran 

jasmani. 

65     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas senam. 

66     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas senam dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 



67     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas senam. 

68     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas gerak 

berirama (ritmik) 

69     

Menjelaskan karakteristik 

materi penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas gerak berirama dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

70     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas gerak berirama 

(ritmik). 

71     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup aktivitas air. 

72     

Menjelaskan karakteristik 

materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas air dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

73     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

aktivitas air. 

74     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 



lingkup pertolongan pertama 

pada kegawatdaruratan. 

75     

Menjelaskan karakteristik 

materi penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

pertolongan pertama pada 

kegawatdaruratan dan 

kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

76     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

pertolongan pertama pada 

kegawatdaruratan. 

77     

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes di 

sekolah menengah atas dalam 

lingkup pengembangan 

budaya hidup sehat. 

78     

Menjelaskan karakteristik 

materi penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

pengembangan budaya hidup 

sehat dan kesesuaiannya 

dengan kompetensi yang akan 

dicapai. 

79     

Memilih materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas dalam lingkup 

pengembangan budaya hidup 

sehat. 

80   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Mengidentifikasi materi 

pelajaran yang akan diolah 

secara kreatif sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta 

didik di sekolah menengah 

atas. 

81     
Menerapkan prinsip dan 

prosedur pemodifikasian 



materi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah 

menengah atas. 

82     

Memodifikasi materi 

pembelajaran penjasorkes 

sesuai dengan karakteristik 

peserta didik di sekolah 

menengah atas. 

83 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutandengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus. 

Menjelaskan kompetensi 

profesi yang harus dimiliki 

guru. 

84     

Melakukan penilaian kinerja 

secara mandiri (self 

assessment). 

85     

Memaknai hasil penilaian 

kinerja secara mandiri (self 

assessment). 

86   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Mengidentifikasi manfaat 

penilian mandiri (self 

assessment) sebagai cara 

merefleksi diri. 

87     

Menjelaskan prosedur 

pemanfaatan hasil penilaian 

kinerja mandiri. 

88     

Melakukan pengembangan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

berbagai cara sesuai dengan 

program asosiasi profesi, 

sekolah, dinas pendidikan, 

dan lembaga terkait lainnya. 

89   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

Menganalisis konsep dasar 

Penelitian Tindakan Kelas; 

prinsip, jenis, karakteristik, 

dan kriteria. 



90     

Mengidentifikasi tahap dan 

prosedur Penelitian Tindakan 

Kelas. 

91     
Membuat judul Penelitian 

Tindakan Kelas. 

92   

Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber 

Menganalisis aneka sumber 

belajar untuk peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan. 

93     

Menjelaskan berbagai 

informasi terkini sesuai 

dengan bidang profesinya. 

94 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi. 

Memanfaatkan perangkat TIK 

dalam pengembangan 

pembelajaran. 

95     
Memanfaatkan perangkat TIK 

dalam berkomunikasi. 

96   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri. 

Menggunakan perangkat TIK 

untuk melakukan penulisan 

dan pengembangan diri. 

97     

Menggunakan perangkat TIK 

sebagai sumber referensi 

penulisan. 

Kode : 1.154GF0000 

Mata Ujian : 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

(Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteris tik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional dan 

intelektual. (0) 

Memah ami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik  



2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek intelektual  

3     

mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek moral  

4   

Mengidenti-fika si potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

mengidentifikasi potensi 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

pengetahuan , sikap dan 

keterampilan dalam mata 

pelajaran PPKn  

5   

Mengidenti-fikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran PPKn  

6   

Mengidenti-fikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menganalisis kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran PPKn  

7 

Mengua sai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembela-jaran yang 

mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menunjukkan teori-teori 

belajar mata pelajaran 

PPKn  

8     

mengidentifikasi prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PKn  

9   

Menerapkan berbagai 

pendkatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalammata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PPKn  

10     

Menerapkan pendekatan 

saintifik dalam 

pembelajaran PPKn 



11     

Menerapkan strategi 

pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PPKn  

12     

Menerapkan metode 

pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PPKn  

13     

Menerapkan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PPKn  

14     

Menerapkan model 

pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PPKn  

15 

Mengem-bangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan matapelanjaran 

yang di-ampu. 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum mata pelajaran 

PPKn  

16   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menyusun tujuan 

pembelajaran mata 

pelajaran PPKn  

17   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran mata 

pelajaran PPKn  

18   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menentukan materi 

pembelajaran sesuai 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran mata 

pelajaran PPKn  

19   
Mengem-bangkan indikator 

dan instrumen penilaian. 

Menyusun indikator dan 

instrumen penilaian 

berdasarkan KD mata 

pelajaran PPKn  

20 

Menye-lenggara kan 

pem belajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip perancangan 



pembelajaran (RPP) yang 

mendidik  

21   

Mengembang kan 

komponen-komponen 

rancangan pem-belajaran. 

Mengidentifikasi 

komponen rancangan 

pembelajaran (RPP) yang 

mendidik  

22   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

la-boratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang diper-

syaratkan 

Melaksanakan 

pembelajaran mata 

pelajaran PPKn di dalam 

kelas sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

(RPP) yang mendidik  

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karak-teristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik untuk mata pelajaran 

PPKn dalam rangka 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh  

24 

Memanfa atkan tek-

nologi infor masi dan 

komunikasi untuk 

kepenting an pembela 

jaran 

Memanfaat-kan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Memanfaatkan TI K dalam 

pembelajaran mata 

pelajaran PPKn  

25 

Memfasi li tasi pengem 

bangan potensi peserta 

didik untuk mengak 

tualisasi kan berbagai 

potensi yang dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untukmendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Menentukan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal dalam mata 

pelajaran PPKn  

26 

Menyele-nggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penilaian proses dan 

hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik dalam mata 

pelajaran PPKn  

27   

Mengem bang kan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menyusun instrumen 

penilaian dan evaluasi 



proses pembelajaran dalam 

mata pelajaran PPKn  

28 

Melaku kan tindakan 

reflektif 

untukpeningkatan 

kualitas pembelajaran 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menyusun Proposal PTK 

untuk meningkatkan kualits 

pembelajaran mata 

pelajaran PPKn  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu 

(Pendidikan 

Kewarganegaraan). 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Mengidentifikasi ruang 

lingkup keilmuan PPKn 

(sumber: PMP Mapel 

PPKN) 

2     

Menganalisis ruang lingkup 

mata pelajaran PPKn. 

(sumber: PMP Mapel 

PPKN) 

3   

Memahami substansi 

Pendidikan 

Kewarganegaraan yang 

meliputi pengetahuan 

kewarganegaraan (civic 

knowledge), nilai dan 

sikap  

Menjelaskan subtansi PPKn 

(sumber PMP Mapel PPKn) 

4     

Membandingkan fokus 

bahasan civic knowledge 

dengan civic disposition 

dan civic responsibilitypada 

mata pelajaran PPKn 

(sumber: PMP Mapel 

PPKN) 

5     

Menganalisis substansi 

materi PPKn yang 

tergolong civic disposition 

dan civic skill (sumber: 

PMP Mapel PPKN) 



6   

Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan 

Menganalisis manfaat mata 

pelajaran PPKn (sumber: 

PMP Mapel PPKN) 

7 

Menguasai standar 

kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu 

menjelaskan tahapan 

perumusan dan penetapan 

Pancasila sebagai dasar 

negara 

8     

Menunjukkan sikap 

perilaku sesuai nilai 

semangat para tokoh dalam 

perumusan dan penetapan 

Pancasila sebagai dasar 

negara 

9     

Menjelaskan sejarah 

perumusan dan pengesahan 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

10     

Menunjukkan sikap 

perilaku sesuai dengan 

pelaksanaan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam kehidupan 

sehari-hari 

11     

Menjelaskan isi tiap alinea 

Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 

12     

Menerapkan makna isi 

Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 dalam 

kehidupan sehari-hari. 

13     

Mengidentifikasi macam-

macam norma yang berlaku 

di masyarakat 

14     

Menjelaskan pentingnya 

norma bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara 

15     
Menunjuk-kan sikap 

perilaku sesuai dengan 



norma yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari 

16     

Menjelaskan karakteristik 

daerah tempat tinggalnya 

dalam kerangka NKRI 

17     

Menunjukkan sikap positif 

terhadap daerah tempat 

tinggalnya dalam kerangka 

NKRI 

18     

Menjelaskan pentingnya 

menghormati keberagaman 

suku, agama, ras, budaya 

dan gender demi 

terciptanya kerukunan 

19     

Menunjukkan sikap 

perilaku saling menghargai 

dalam keberagaman suku, 

agama, ras, budaya dan 

gender 

20     

Menunjukkan perilaku 

hidup rukun dalam 

keberagaman masyarakat 

21     
Menjelaskan pengertian 

Bhinneka Tunggal Ika 

22     
Menjelaskan makna 

Bhinneka Tunggal Ika 

23     
Menerapkan nilai Pancasila 

sebagai dasar negara 

24     

Menerapkan nilai Pancasila 

sebagai pandangan hidup 

bangsa 

25     

Menerapkan fungsi 

lembaga Negara menurut 

UUD NRI Tahun 1945 

26     
Menganalisis peran 

lembaga Negara dalam 



penyelenggaraan 

pemerintahan 

27     

Menjelaskan tata urutan 

peraturan perundangan 

menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 12 

Tahun 2011 

28     

Menganalisis prosedur 

penetapan perundang-

undangan di Indonesia 

29     

Menerapkan norma dan 

kebiasaan antar derah di 

Indonesia 

30     

Mengidentifikasi macam-

macam hak asasi menurut 

UUD NRI Tahun 1945 

31     

Menganalisis kasus 

pelnggaran HAM di 

masyarakat menurut pasal-

pasal UUD NRI Tahun 

1945 

32     

Mengidentifikasi upaya 

penegakan HAM di 

Indonesia 

33     

Mengklasifikasi jenis 

pelanggaran HAM di 

masyarakat 

34     

menganalisis makna 

keberagaman dalam bingkai 

Bhinneka Tugal Ika 

35     

menunjukkan sikap 

perilaku menghargai 

keberagaman dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

36     
Menjelaskan unsur-unsur 

terbentuknya NKRI 



37     

Menganalisis perwujudan 

Pancasila sebagai dasar 

Negara. 

38     

Menerapkan nilai-nilai 

Pancasila dalam berbagai 

kehidupan 

39     

Menjelaskan makna yang 

terkandung dalam 

Pembukaan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945. 

40     

Menjelaskan hubungan 

Pembukaan UUD Negara 

RI Tahun 1945 dengan sila-

sila Pancasila 

41     

Menunjukkan hubungan 

Pembukaan dengan pasal-

pasal UUD Negara RI 

Tahun 1945 

42     

Menjelaskan pentingnya 

hukum bagi kehidupan 

bermasyarkat, berbangsa, 

dan bernegara 

43     

Menerapkan aturan hukum 

yang berlaku dalam 

berkehidupan 

bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara 

44     

Menerapkan sikap perilaku 

dalam bertutur kata 

menurut nilai-nilai 

Pancasila. 

45     

Menunjukkan sikap 

bertutur kata, berperilaku 

baik dan buruk sesuai 

dengan nilai- nilai Pancasila  

46     
Mengidentifikasi masalah-

masalah dalam 



keberagaman masyarakat di 

Indonesia 

47     

Menjelaskan cara 

mengatasi konflik masalah 

masalah-masalah 

keberagaman di Indonesia 

48     

Menganalisis kasus konflik 

sosial masalah 

keberagaman di Indonesia. 

49     
Menganalisis perjuangan 

mempertahankan NKRI 

50     
Menganalisis ancaman 

terhadap NKRI 

51     

Menganalisis semangat 

kebangsaan dalam 

mempertahankan dan 

mengisi kemerdekaan 

NKRI 

52     Menunjukkan sifat negara 

53     Menunjukkan fungsi negara 

54     
Menjelaskan konsep 

wilayah NKRI  

55     

Menganalisis partisipasi 

masyarakat dalam 

pemajuan, penghormatan 

dan penegakan HAM 

56     

Menjelaskan bentuk negara 

sesuai dengan UUD Negara 

RI Tahun 1945 

57     

Menjelaskan bentuk 

kedaulatan Negara menurut 

UUD Negara RI Tahun 

1945. 

58   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

Diampu 

Menjelaskan tujuan mata 

pelajaran PPKn  



59 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu 

secara kreatif 

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Menemukan materi esensial 

setiap KD (sumber: PMP 

Mapel PPKN) 

60     

Menganalisis materi 

esensial setiap KD PPKn 

(sumber: PMP Mapel 

PPKN) 

61   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Mendesain materi 

pembelajaran berdasarkan 

kompetensi dasar 

pengetahuan untuk peserta 

didik. 

Kode : 1.154GG0000 

Mata Ujian : 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

(Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteris tik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional dan 

intelektual. (0) 

Memah ami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik  

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek intelektual  

3     

mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek moral  

4   

Mengidenti-fika si potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

mengidentifikasi potensi 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

pengetahuan , sikap dan 



keterampilan dalam mata 

pelajaran PPKn  

5   

Mengidenti-fikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran PPKn  

6   

Mengidenti-fikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menganalisis kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran PPKn  

7 

Mengua sai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembela-jaran yang 

mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menunjukkan teori-teori 

belajar mata pelajaran 

PPKn  

8     

mengidentifikasi prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PKn  

9   

Menerapkan berbagai 

pendkatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalammata pelajaran yang 

diampu. 

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PPKn  

10     

Menerapkan pendekatan 

saintifik dalam 

pembelajaran PPKn 

11     

Menerapkan strategi 

pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PPKn  

12     

Menerapkan metode 

pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PPKn  

13     

Menerapkan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PPKn  



14     

Menerapkan model 

pembelajaran yang 

mendidik mata pelajaran 

PPKn  

15 

Mengem-bangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan matapelanjaran 

yang di-ampu. 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum mata pelajaran 

PPKn  

16   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menyusun tujuan 

pembelajaran mata 

pelajaran PPKn  

17   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran mata 

pelajaran PPKn  

18   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menentukan materi 

pembelajaran sesuai 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran mata 

pelajaran PPKn  

19   
Mengem-bangkan indikator 

dan instrumen penilaian. 

Menyusun indikator dan 

instrumen penilaian 

berdasarkan KD mata 

pelajaran PPKn  

20 

Menye-lenggara kan 

pem belajaran yang 

mendidik. 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip perancangan 

pembelajaran (RPP) yang 

mendidik  

21   

Mengembang kan 

komponen-komponen 

rancangan pem-belajaran. 

Mengidentifikasi 

komponen rancangan 

pembelajaran (RPP) yang 

mendidik  

22   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

la-boratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang diper-

syaratkan 

Melaksanakan 

pembelajaran mata 

pelajaran PPKn di dalam 

kelas sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

(RPP) yang mendidik  



23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karak-teristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik untuk mata pelajaran 

PPKn dalam rangka 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh  

24 

Memanfa atkan tek-

nologi infor masi dan 

komunikasi untuk 

kepenting an pembela 

jaran 

Memanfaat-kan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Memanfaatkan TI K dalam 

pembelajaran mata 

pelajaran PPKn  

25 

Memfasi li tasi pengem 

bangan potensi peserta 

didik untuk mengak 

tualisasi kan berbagai 

potensi yang dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untukmendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Menentukan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal dalam mata 

pelajaran PPKn  

26 

Menyele-nggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi prinsip-

prinsip penilaian proses dan 

hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik dalam mata 

pelajaran PPKn  

27   

Mengem bang kan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menyusun instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses pembelajaran dalam 

mata pelajaran PPKn  

28 

Melaku kan tindakan 

reflektif 

untukpeningkatan 

kualitas pembelajaran 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menyusun Proposal PTK 

untuk meningkatkan kualits 

pembelajaran mata 

pelajaran PPKn  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

Mengidentifikasi ruang 

lingkup keilmuan PPKn 

(sumber: PMP Mapel 

PPKN) 



(Pendidikan 

Kewarganegaraan). 

pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan 

2     

Menganalisis ruang lingkup 

mata pelajaran PPKn. 

(sumber: PMP Mapel 

PPKN) 

3   

Memahami substansi 

Pendidikan 

Kewarganegaraan yang 

meliputi pengetahuan 

kewarganegaraan (civic 

knowledge), nilai dan 

sikap  

Menjelaskan subtansi PPKn 

(sumber PMP Mapel PPKn) 

4     

Membandingkan fokus 

bahasan civic knowledge 

dengan civic disposition 

dan civic responsibilitypada 

mata pelajaran PPKn 

(sumber: PMP Mapel 

PPKN) 

5     

Menganalisis substansi 

materi PPKn yang 

tergolong civic disposition 

dan civic skill (sumber: 

PMP Mapel PPKN) 

6   

Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan 

Menganalisis manfaat mata 

pelajaran PPKn (sumber: 

PMP Mapel PPKN) 

7 

Menguasai standar 

kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran yang 

diampu 

menjelaskan tahapan 

perumusan dan penetapan 

Pancasila sebagai dasar 

negara 

8     

Menunjukkan sikap 

perilaku sesuai nilai 

semangat para tokoh dalam 

perumusan dan penetapan 

Pancasila sebagai dasar 

negara 

9     
Menjelaskan sejarah 

perumusan dan pengesahan 



UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

10     

Menunjukkan sikap 

perilaku sesuai dengan 

pelaksanaan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam kehidupan 

sehari-hari 

11     

Menjelaskan isi tiap alinea 

Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 

12     

Menerapkan makna isi 

Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 dalam 

kehidupan sehari-hari. 

13     

Mengidentifikasi macam-

macam norma yang berlaku 

di masyarakat 

14     

Menjelaskan pentingnya 

norma bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara 

15     

Menunjuk-kan sikap 

perilaku sesuai dengan 

norma yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari 

16     

Menjelaskan karakteristik 

daerah tempat tinggalnya 

dalam kerangka NKRI 

17     

Menunjukkan sikap positif 

terhadap daerah tempat 

tinggalnya dalam kerangka 

NKRI 

18     

Menjelaskan pentingnya 

menghormati keberagaman 

suku, agama, ras, budaya 

dan gender demi 

terciptanya kerukunan 



19     

Menunjukkan sikap 

perilaku saling menghargai 

dalam keberagaman suku, 

agama, ras, budaya dan 

gender 

20     

Menunjukkan perilaku 

hidup rukun dalam 

keberagaman masyarakat 

21     
Menjelaskan pengertian 

Bhinneka Tunggal Ika 

22     
Menjelaskan makna 

Bhinneka Tunggal Ika 

23     
Menerapkan nilai Pancasila 

sebagai dasar negara 

24     

Menerapkan nilai Pancasila 

sebagai pandangan hidup 

bangsa 

25     

Menerapkan fungsi 

lembaga Negara menurut 

UUD NRI Tahun 1945 

26     

Menganalisis peran 

lembaga Negara dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

27     

Menjelaskan tata urutan 

peraturan perundangan 

menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 12 

Tahun 2011 

28     

Menganalisis prosedur 

penetapan perundang-

undangan di Indonesia 

29     

Menerapkan norma dan 

kebiasaan antar derah di 

Indonesia 



30     

Mengidentifikasi macam-

macam hak asasi menurut 

UUD NRI Tahun 1945 

31     

Menganalisis kasus 

pelnggaran HAM di 

masyarakat menurut pasal-

pasal UUD NRI Tahun 

1945 

32     

Mengidentifikasi upaya 

penegakan HAM di 

Indonesia 

33     

Mengklasifikasi jenis 

pelanggaran HAM di 

masyarakat 

34     

menganalisis makna 

keberagaman dalam bingkai 

Bhinneka Tugal Ika 

35     

menunjukkan sikap 

perilaku menghargai 

keberagaman dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

36     
Menjelaskan unsur-unsur 

terbentuknya NKRI 

37     

Menganalisis perwujudan 

Pancasila sebagai dasar 

Negara. 

38     

Menerapkan nilai-nilai 

Pancasila dalam berbagai 

kehidupan 

39     

Menjelaskan makna yang 

terkandung dalam 

Pembukaan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945. 

40     

Menjelaskan hubungan 

Pembukaan UUD Negara 

RI Tahun 1945 dengan sila-

sila Pancasila 



41     

Menunjukkan hubungan 

Pembukaan dengan pasal-

pasal UUD Negara RI 

Tahun 1945 

42     

Menjelaskan pentingnya 

hukum bagi kehidupan 

bermasyarkat, berbangsa, 

dan bernegara 

43     

Menerapkan aturan hukum 

yang berlaku dalam 

berkehidupan 

bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara 

44     

Menerapkan sikap perilaku 

dalam bertutur kata 

menurut nilai-nilai 

Pancasila. 

45     

Menunjukkan sikap 

bertutur kata, berperilaku 

baik dan buruk sesuai 

dengan nilai- nilai Pancasila  

46     

Mengidentifikasi masalah-

masalah dalam 

keberagaman masyarakat di 

Indonesia 

47     

Menjelaskan cara 

mengatasi konflik masalah 

masalah-masalah 

keberagaman di Indonesia 

48     

Menganalisis kasus konflik 

sosial masalah 

keberagaman di Indonesia. 

49     
Menganalisis perjuangan 

mempertahankan NKRI 

50     
Menganalisis ancaman 

terhadap NKRI 

51     
Menganalisis semangat 

kebangsaan dalam 



mempertahankan dan 

mengisi kemerdekaan 

NKRI 

52     Menunjukkan sifat negara 

53     Menunjukkan fungsi negara 

54     
Menjelaskan konsep 

wilayah NKRI  

55     

Menganalisis partisipasi 

masyarakat dalam 

pemajuan, penghormatan 

dan penegakan HAM 

56     

Menjelaskan bentuk negara 

sesuai dengan UUD Negara 

RI Tahun 1945 

57     

Menjelaskan bentuk 

kedaulatan Negara menurut 

UUD Negara RI Tahun 

1945. 

58   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

Diampu 

Menjelaskan tujuan mata 

pelajaran PPKn  

59 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu 

secara kreatif 

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Menemukan materi esensial 

setiap KD (sumber: PMP 

Mapel PPKN) 

60     

Menganalisis materi 

esensial setiap KD PPKn 

(sumber: PMP Mapel 

PPKN) 

61   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Mendesain materi 

pembelajaran berdasarkan 

kompetensi dasar 

pengetahuan untuk peserta 

didik. 



Kode : 1.154GJ0000 

Mata Ujian : 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

(Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, 

spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran PPKn 

2 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual 

Mengidentifikasi bekal-

ajar awal peserta didik 

dalam mata pelajaran 

PPKn 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran PPKn 

3 

Menguasai teori belajar 
dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. (0) 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik terkait dengan 

mata pelajaran PPKn. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran PPKn 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

PPKn (0) 

Memahami prinsip-

prinsip. 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

PPKn 

Menentukan pengalaman 

belajar yangsesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran PPKn. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran PPKn 

6 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

PPKn 

Menata materi 

pembelajaran secara benar 

sesuai dengan pendekatan 

yang dipilih dan 

karakteristik peserta 

didik. 

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 



7 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. (0) 

Memahami prinsip-

prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

8 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Melaksanakan 

pembelajaran 

yangmendidik di kelas, di 

laboratorium, dan 

dilapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran PPKn untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

PPKn 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran PPKn 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai 

strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik, 

dansantun, secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk 

lain. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-

prinsip penilaian 

danevaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran PPKn 

13 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengembangkan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

14 
Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran. 

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 



peningkatan kualitas 

pembelajaran 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran PPKn 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan 

pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami jenis-jenis nilai 

yang terkandung dalam sila-

sila Pancasila 

Menjelaskan nilai historis, vital, 

material, dan kerohanian yang 

terkandung dalam sila-sila Pancasila 

2   

Memahami Pancasila 

sebagai paradigma 

pembangunan  

Menjelaskan implementasi 

Pancasila sebagai paradigma 

pembangunan di segala bidang 

3   
Menelaah implementasi 

nilai-nilai Pancasila  

Menganalisis wujud implementasi 

nilai-nilai Pancasila di berbagai 

bidang 

4   

Menelaah permasalahan dan 

cara-cara mengatasi 

permasalahan implementasi 

nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara 

Menganalisis permasalahan dan 

cara-cara mengatasi permasalahan 

implementasi nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara 

5   

Memahami makna 

perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Menjelaskan dinamika perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

6   

Memahami kedudukan dan 

Pokok-Pokok Pikiran yang 

terkandung dalam 

Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 

Menjelaskan kedudukan dan Pokok-

Pokok Pikiran yang terkandung 

dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 

1945 

7   

Memahami makna kesadaran 

berkontitusi sebagai lambang 

persatuan bangsa 

Menjelaskan isi, nilai, dan 

penerapan kontitusi  



8   

Menelaah penerapan dan 

permasalahan yang timbul 

dalam implementasi nilai-

nilai Pembukaan dan 

Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tahun 1945. 

Menganalisis penerapan dan 

permasalahan yang timbul dalam 

implementasi nilai-nilai Pembukaan 

dan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tahun 

1945. 

9   

Merevitalisasi nilai dan 

moral Pembukaan dan 

Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tahun 1945 

Menganalisis pengembangan 

implentasi nilai-nilai Pembukaan 

dan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tahun 

1945, dalam semua aspek kehidupan 

10   

Memahami pentingnya 

usaha menjaga keutuhan 

NKRI oleh warga negara 

sesuai Undang-Undang 

Dasar Negera Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Menjelaskan pentingnya usaha 

menjaga keutuhan NKRI dilihat dari 

konteks sejarah dan geopolitik 

Indonesia 

11   

Memahami usaha menjaga 

keutuhan NKRI oleh warga 

negara sesuai Undang-

Undang Dasar Negera 

Republik Indonesia Tahun 

1945 

Menjelaskan usaha menjaga 

keutuhan NKRI dilihat dari konteks 

sejarah dan geopolitik Indonesia 

12   

Menerapkan implementasi 

nilai-nalai nasionalisme dan 

patriotisme (0) 

Menjelaskan implementasi nilai-

nalai nasionalisme dan patriotisme 

(6) 

13   

Menelaah upaya mengatasi 

kendala-kendala dalam 

permasalahan implementasi 

nilai-nilai nasionalisme dan 

patriotisme (0) 

Menganalisis upaya mengatasi 

kendala-kendala dalam 

permasalahan implementasi nilai-

nilai nasionalisme dan patriotisme 

(3) 

14   

Memahami sistem dan 

bentuk pemerintahan negara 

Indonesia sesuai dengan 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Menjelaskan sistem dan bentuk 

pemerintahan negara Indonesia 

sesuai dengan  

15   
Memahami pelaksanaan 

demokrasi di Indonesia 

Menjelaskan pelaksanaan demokrasi 

di Indonesia 



16   

Memahami sistem 

pembagian kekuasaan, 

hubungan struktural dan 

fungsional pemerintahan 

pusat dan daerah menurut 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Menjelaskan/memahami sistem 

pembagian kekuasaan, hubungan 

struktural dan fungsional 

pemerintahan pusat dan daerah 

menurut UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (3) 

17   

Memahami sistem 

pembagian kekuasaan, 

hubungan struktural dan 

fungsional pemerintahan 

pusat dan daerah menurut 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Menjelaskan sistem pembagian 

kekuasaan, hubungan struktural dan 

fungsional pemerintahan pusat dan 

daerah menurut UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

18   

Menerapkan good 

governance dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan negara di 

Indonesia 

Menjelaskan penerapan good 

governance dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara di Indonesia 

19   

Menganalisis permasalahan 

implementasi good 

governance dalam 

penyelenggaraan  

Menganalisis cara mengatasi 

permasalahan implementasi good 

governance dalam penyelenggaraan  

20   

Mendesain good governance 

dalam penyelenggaraan 

negara di Indonesia 

Menelaah good governance dalam 

penyelenggaraan negara di 

Indonesia 

21   
Memahami konsep sistem 

hukum dan peradilan 

Mengklasifikasikan jenis-jenis 

peradilan 

22   
Memahami konsep sistem 

hukum dan peradilan 
Menjelaskan sumber hukum 

23   
Memahami lembaga 

peradilan di Indonesia 

Menjelaskan tugas, wewenang, dan 

fungsi Peradilan Tata Usaha (3) 

24   

Memahami upaya 

penyelesaian masalah 

perlindungan dan penegakan 

hukum di Insdonesia 

Menjelaskan cara penyelesaian 

masalah perlindungan dan 

penegakan hukum di Indonesia 

25   
Memahami upaya 

penanganan Kolusi, Korupsi, 

Menjelaskan dampak Kolusi, 

Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di 

Indonesia 



dan Nepotisme (KKN) di 

Indonesia 

26   

Memahami upaya 

penanganan Kolusi, Korupsi, 

dan Nepotisme (KKN) di 

Indonesia 

Menjelaskan peran serta masyarakat 

dalam penanganan Kolusi, Korupsi, 

dan Nepotisme (KKN) di Indonesia 

27   

Menggali implementasi 

hukum dan peradilan di 

Indonesia 

Menjelaskan implementasi hukum 

dan peradilan di Indonesia 

28   

Menganalisis cara-cara 

mengatasi permasalahan 

implementasi hukum dan 

peradilan di Indonesia 

Menganalisis cara-cara mengatasi 

permasalahan implementasi hukum 

dan peradilan di Indonesia 

29   

Memahami pentingnya 

kesadaran berbangsa dan 

bernegara dilihat dari 

konteks sejarah dan 

geopolitik Indonesia 

Menjelaskan dampak posisi dan 

kronologi geopolitik Indonesia 

menurut keilmuan. 

30   

Memahami pentingnya 

kesadaran berbangsa dan 

bernegara dilihat dari 

konteks sejarah dan 

geopolitik Indonesia 

Menjelaskan makna, urgensi, dan 

wujud kesadaran berbangsa dan 

bernegara dilihat dari konteks 

sejarah dan geopolitik Indonesia 

31   

Memahami hakikat dan 

pentingnya Wawasan 

Nusantara dalam kerangka 

NKRI 

Menjelaskan hakikat dan pentingnya 

wawasan nusantara  

32   

Memahami implementasi 

integrasi nasional dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal 

Ika 

Menjelaskan implementasi integrasi 

nasional dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika 

33   

Memahami usaha 

mewujudkan Ketahanan 

Nasional dalam kerangka 

NKRI 

Menjelaskan usaha mewujudkan 

Ketahanan Nasional dalam kerangka 

NKRI 

34   

Menganalisis permasalahan 

dalam implementasi 

Kesadaran Berbangsa dan 

Menjelaskan permasalahan dalam 

implementasi Kesadaran Berbangsa 

dan Bernegara Kesatuan Republik 

Indonesia  



Bernegara Kesatuan 

Republik Indonesia 

35   

Menelaah upaya mengatasi 

permasalahan dalam 

implementasi Kesadaran 

Berbangsa dan Bernegara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

Menganalisis cara-cara mengatasi 

permasalahan implementasi 

Kesadaran Berbangsa dan 

Bernegara Kesatuan Republik 

Indonesia 

36   

Membangun kesadaran 

Berbangsa dan Bernegara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

Membangun kesadaran Berbangsa 

dan Bernegara Kesatuan Republik 

Indonesia 

37   

Memahami konsep hak asasi 

manusia di Indonesia sesuai 

dengan aspek ideal, 

instrumental, dan praksis 

sila-sila Pancasila 

Menjelaskan macam-macam Hak 

Asasi Manusia 

38   

Memahami kasus-kasus 

pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang menyimpang 

dari nilai-nilai Pancasila  

Menjelaskan berbagai kasus 

pelanggaran Hak Asasi Manusia 

yang menyimpang dari nilai-nilai 

Pancasila di Indonesia dan 

internasional 

39   

Memahami substansi hak 

asasi manusia dalam nilai 

instrumental sila-sila 

Pancasila 

Menjelaskan substansi hak asasi 

manusia dalam nilai instrumental 

sila-sila Pancasila 

40   

Memahami konsep hak dan 

kewajiban warga negara 

Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan UUD NKRI 

Tahun 1949 

Menjelaskan jenis-jenis hak dan 

kewajiban warga negara Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan UUD 

NKRI Tahun 1945 

41   

Memahami kasus 

pelanggaran Hak dan 

Pengingkaran Kewajiban 

Warga Negara Indonesia 

Mengidentifikasi faktor penyebab 

dan bentuk-bentuk pelanggaran hak 

serta pengingkaran kewajiban warga 

negara  

42   

Menelaah penerapan dan 

permasalahan perlindungan 

dan penegakan hak asasi 

manusia di Indonesia 

Menganalisis penerapan dan 

permasalahan perlindungan dan 

penegakan hak asasi manusia di 

Indonesia 



43   

Menelaah penerapan dan 

permasalahan dalam 

implementasi Perlindungan 

dan Penegakan hak asasi 

manusia di Indonesia 

Menganalisis penerapan dan 

permasalahan dalam implementasi 

Perlindungan dan Penegakan hak 

asasi manusia di Indonesia 

44   
Memahami konsep sistem 

politik.  

Menjelaskan klasifikasi sistem 

politik 

45   
Memahami konsep budaya 

politik 

Menjelaskan tipe-tipe budaya 

politik. 

46   
Memahami sistem politik di 

Indonesia 

Menjelaskan infrastruktur dan 

suprastruktur politik di Indonesia 

47   
Memahami konsep partai 

politik 
Menjelaskan fungsi partai politik 

48   

Memahami keberagaman 

budaya politik masyarakat 

Indonesia 

Menjelaskan klasifikasi dan 

karakteristik budaya politik 

masyarakat Indonesia 

49   

Menganalisis penerapan 

sistem dan budaya politik di 

Indonesia 

Menjelaskan penerapan sistem dan 

budaya politik di Indonesia  

50   

Menganalisis cara mengatasi 

permasalahan dalam 

Implementasi Sistem dan 

Budaya Politik di Indonesia 

Menganalisis cara mengatasi 

permasalahan dalam Implementasi 

Sistem dan Budaya Politik di 

Indonesia 

51   
Memahami konsep 

hubungan internasional 

Menjelaskan pengertian dan 

pentingnya hubungan internasional 

bagi suatu negara 

52   
Memahami konsep 

hubungan internasional 

Menjelaskan asas dan sasaran 

hubungan internasional 

53   

Memahami peran Indonesia 

dalam hubungan 

Internasional 

Menjelaskan tujuan, sarana, 

manfaat, dan peran Indonesia dalam 

hubungan internasional 

54   
Memahami konsep 

perjanjian internasional  

Menjelaskan pengertian dan asas-

asas perjanjian internasional  

55   
Memahami konsep 

perjanjian internasional  

Mengidentifikasi jenis-jenis 

perjanjian internasional 



56   

Memahami pelaksanaan 

politik luar negeri Indonesia 

sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

Menjelaskan pelaksanaan politik 

luar negeri Indonesia sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 194 

57   
Memahami peran perwakilan 

diplomatik Indonesia 

Menjelaskan tugas, fungsi, 

perangkat, dan peranan perwakilan 

diplomatik Indonesia 

58   

Menelaah pengembangan 

hubungan internasional yang 

digunakan Indonesia dalam 

melaksanakan kebijakan luar 

negeri yang sesuai dengan 

tujuan internasional dalam 

alenia keempat Pembukaan 

UUD Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 

1945  

Menganalisis pengembangan 

hubungan internasional yang 

digunakan Indonesia dalam 

melaksanakan kebijakan luar negeri 

yang sesuai dengan tujuan 

internasional dalam alenia keempat 

Pembukaan UUD Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945  

Kode : 1.154GM0000 

Mata Ujian : 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

(Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, 

spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran PPKn 

2 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik,moral, spiritual, 

sosial, 

kultural,emosional, dan 

intelektual 

Mengidentifikasi bekal-

ajar awal peserta didik 

dalam mata pelajaran 

PPKn 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran PPKn 



3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. (0) 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik terkait dengan 

mata pelajaran PPKn. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran PPKn 

4 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

PPKn (0) 

Memahami prinsip-

prinsip. 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

PPKn 

Menentukan pengalaman 

belajar yangsesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran PPKn. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran PPKn 

6 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

PPKn 

Menata materi 

pembelajaran secara benar 

sesuai dengan pendekatan 

yang dipilih dan 

karakteristik peserta 

didik. 

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

7 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. (0) 

Memahami prinsip-

prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

8 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Melaksanakan 

pembelajaran 

yangmendidik di kelas, di 

laboratorium, dan 

dilapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran PPKn untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

9 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

PPKn 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran PPKn 

10 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 



mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

11 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai 

strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik, 

dansantun, secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk 

lain. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

12 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-

prinsip penilaian 

danevaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran PPKn 

13 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengembangkan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses. 

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

14 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran. 

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran PPKn 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan 

pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami jenis-jenis nilai 

yang terkandung dalam sila-

sila Pancasila 

Menjelaskan nilai historis, vital, 

material, dan kerohanian yang 

terkandung dalam sila-sila Pancasila 

2   

Memahami Pancasila 

sebagai paradigma 

pembangunan  

Menjelaskan implementasi 

Pancasila sebagai paradigma 

pembangunan di segala bidang 

3   
Menelaah implementasi 

nilai-nilai Pancasila  

Menganalisis wujud implementasi 

nilai-nilai Pancasila di berbagai 

bidang 



4   

Menelaah permasalahan dan 

cara-cara mengatasi 

permasalahan implementasi 

nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara 

Menganalisis permasalahan dan 

cara-cara mengatasi permasalahan 

implementasi nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara 

5   

Memahami makna 

perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Menjelaskan dinamika perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

6   

Memahami kedudukan dan 

Pokok-Pokok Pikiran yang 

terkandung dalam 

Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 

Menjelaskan kedudukan dan Pokok-

Pokok Pikiran yang terkandung 

dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 

1945 

7   

Memahami makna kesadaran 

berkontitusi sebagai lambang 

persatuan bangsa 

Menjelaskan isi, nilai, dan 

penerapan kontitusi  

8   

Menelaah penerapan dan 

permasalahan yang timbul 

dalam implementasi nilai-

nilai Pembukaan dan 

Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tahun 1945. 

Menganalisis penerapan dan 

permasalahan yang timbul dalam 

implementasi nilai-nilai Pembukaan 

dan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tahun 

1945. 

9   

Merevitalisasi nilai dan 

moral Pembukaan dan 

Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tahun 1945 

Menganalisis pengembangan 

implentasi nilai-nilai Pembukaan 

dan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tahun 

1945, dalam semua aspek kehidupan 

10   

Memahami pentingnya 

usaha menjaga keutuhan 

NKRI oleh warga negara 

sesuai Undang-Undang 

Dasar Negera Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Menjelaskan pentingnya usaha 

menjaga keutuhan NKRI dilihat dari 

konteks sejarah dan geopolitik 

Indonesia 

11   

Memahami usaha menjaga 

keutuhan NKRI oleh warga 

negara sesuai Undang-

Undang Dasar Negera 

Menjelaskan usaha menjaga 

keutuhan NKRI dilihat dari konteks 

sejarah dan geopolitik Indonesia 



Republik Indonesia Tahun 

1945 

12   

Menerapkan implementasi 

nilai-nalai nasionalisme dan 

patriotisme (0) 

Menjelaskan implementasi nilai-

nalai nasionalisme dan patriotisme 

(6) 

13   

Menelaah upaya mengatasi 

kendala-kendala dalam 

permasalahan implementasi 

nilai-nilai nasionalisme dan 

patriotisme (0) 

Menganalisis upaya mengatasi 

kendala-kendala dalam 

permasalahan implementasi nilai-

nilai nasionalisme dan patriotisme 

(3) 

14   

Memahami sistem dan 

bentuk pemerintahan negara 

Indonesia sesuai dengan 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Menjelaskan sistem dan bentuk 

pemerintahan negara Indonesia 

sesuai dengan  

15   
Memahami pelaksanaan 

demokrasi di Indonesia 

Menjelaskan pelaksanaan demokrasi 

di Indonesia 

16   

Memahami sistem 

pembagian kekuasaan, 

hubungan struktural dan 

fungsional pemerintahan 

pusat dan daerah menurut 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Menjelaskan/memahami sistem 

pembagian kekuasaan, hubungan 

struktural dan fungsional 

pemerintahan pusat dan daerah 

menurut UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (3) 

17   

Memahami sistem 

pembagian kekuasaan, 

hubungan struktural dan 

fungsional pemerintahan 

pusat dan daerah menurut 

UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Menjelaskan sistem pembagian 

kekuasaan, hubungan struktural dan 

fungsional pemerintahan pusat dan 

daerah menurut UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

18   

Menerapkan good 

governance dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan negara di 

Indonesia 

Menjelaskan penerapan good 

governance dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara di Indonesia 

19   

Menganalisis permasalahan 

implementasi good 

governance dalam 

penyelenggaraan  

Menganalisis cara mengatasi 

permasalahan implementasi good 

governance dalam penyelenggaraan  



20   

Mendesain good governance 

dalam penyelenggaraan 

negara di Indonesia 

Menelaah good governance dalam 

penyelenggaraan negara di 

Indonesia 

21   
Memahami konsep sistem 

hukum dan peradilan 

Mengklasifikasikan jenis-jenis 

peradilan 

22   
Memahami konsep sistem 

hukum dan peradilan 
Menjelaskan sumber hukum 

23   
Memahami lembaga 

peradilan di Indonesia 

Menjelaskan tugas, wewenang, dan 

fungsi Peradilan Tata Usaha (3) 

24   

Memahami upaya 

penyelesaian masalah 

perlindungan dan penegakan 

hukum di Insdonesia 

Menjelaskan cara penyelesaian 

masalah perlindungan dan 

penegakan hukum di Indonesia 

25   

Memahami upaya 

penanganan Kolusi, Korupsi, 

dan Nepotisme (KKN) di 

Indonesia 

Menjelaskan dampak Kolusi, 

Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di 

Indonesia 

26   

Memahami upaya 

penanganan Kolusi, Korupsi, 

dan Nepotisme (KKN) di 

Indonesia 

Menjelaskan peran serta masyarakat 

dalam penanganan Kolusi, Korupsi, 

dan Nepotisme (KKN) di Indonesia 

27   

Menggali implementasi 

hukum dan peradilan di 

Indonesia 

Menjelaskan implementasi hukum 

dan peradilan di Indonesia 

28   

Menganalisis cara-cara 

mengatasi permasalahan 

implementasi hukum dan 

peradilan di Indonesia 

Menganalisis cara-cara mengatasi 

permasalahan implementasi hukum 

dan peradilan di Indonesia 

29   

Memahami pentingnya 

kesadaran berbangsa dan 

bernegara dilihat dari 

konteks sejarah dan 

geopolitik Indonesia 

Menjelaskan dampak posisi dan 

kronologi geopolitik Indonesia 

menurut keilmuan. 

30   

Memahami pentingnya 

kesadaran berbangsa dan 

bernegara dilihat dari 

konteks sejarah dan 

geopolitik Indonesia 

Menjelaskan makna, urgensi, dan 

wujud kesadaran berbangsa dan 

bernegara dilihat dari konteks 

sejarah dan geopolitik Indonesia 



31   

Memahami hakikat dan 

pentingnya Wawasan 

Nusantara dalam kerangka 

NKRI 

Menjelaskan hakikat dan pentingnya 

wawasan nusantara  

32   

Memahami implementasi 

integrasi nasional dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal 

Ika 

Menjelaskan implementasi integrasi 

nasional dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika 

33   

Memahami usaha 

mewujudkan Ketahanan 

Nasional dalam kerangka 

NKRI 

Menjelaskan usaha mewujudkan 

Ketahanan Nasional dalam kerangka 

NKRI 

34   

Menganalisis permasalahan 

dalam implementasi 

Kesadaran Berbangsa dan 

Bernegara Kesatuan 

Republik Indonesia 

Menjelaskan permasalahan dalam 

implementasi Kesadaran Berbangsa 

dan Bernegara Kesatuan Republik 

Indonesia  

35   

Menelaah upaya mengatasi 

permasalahan dalam 

implementasi Kesadaran 

Berbangsa dan Bernegara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

Menganalisis cara-cara mengatasi 

permasalahan implementasi 

Kesadaran Berbangsa dan 

Bernegara Kesatuan Republik 

Indonesia 

36   

Membangun kesadaran 

Berbangsa dan Bernegara 

Kesatuan Republik 

Indonesia 

Membangun kesadaran Berbangsa 

dan Bernegara Kesatuan Republik 

Indonesia 

37   

Memahami konsep hak asasi 

manusia di Indonesia sesuai 

dengan aspek ideal, 

instrumental, dan praksis 

sila-sila Pancasila 

Menjelaskan macam-macam Hak 

Asasi Manusia 

38   

Memahami kasus-kasus 

pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang menyimpang 

dari nilai-nilai Pancasila  

Menjelaskan berbagai kasus 

pelanggaran Hak Asasi Manusia 

yang menyimpang dari nilai-nilai 

Pancasila di Indonesia dan 

internasional 

39   
Memahami substansi hak 

asasi manusia dalam nilai 

Menjelaskan substansi hak asasi 

manusia dalam nilai instrumental 

sila-sila Pancasila 



instrumental sila-sila 

Pancasila 

40   

Memahami konsep hak dan 

kewajiban warga negara 

Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan UUD NKRI 

Tahun 1949 

Menjelaskan jenis-jenis hak dan 

kewajiban warga negara Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan UUD 

NKRI Tahun 1945 

41   

Memahami kasus 

pelanggaran Hak dan 

Pengingkaran Kewajiban 

Warga Negara Indonesia 

Mengidentifikasi faktor penyebab 

dan bentuk-bentuk pelanggaran hak 

serta pengingkaran kewajiban warga 

negara  

42   

Menelaah penerapan dan 

permasalahan perlindungan 

dan penegakan hak asasi 

manusia di Indonesia 

Menganalisis penerapan dan 

permasalahan perlindungan dan 

penegakan hak asasi manusia di 

Indonesia 

43   

Menelaah penerapan dan 

permasalahan dalam 

implementasi Perlindungan 

dan Penegakan hak asasi 

manusia di Indonesia 

Menganalisis penerapan dan 

permasalahan dalam implementasi 

Perlindungan dan Penegakan hak 

asasi manusia di Indonesia 

44   
Memahami konsep sistem 

politik.  

Menjelaskan klasifikasi sistem 

politik 

45   
Memahami konsep budaya 

politik 

Menjelaskan tipe-tipe budaya 

politik. 

46   
Memahami sistem politik di 

Indonesia 

Menjelaskan infrastruktur dan 

suprastruktur politik di Indonesia 

47   
Memahami konsep partai 

politik 
Menjelaskan fungsi partai politik 

48   

Memahami keberagaman 

budaya politik masyarakat 

Indonesia 

Menjelaskan klasifikasi dan 

karakteristik budaya politik 

masyarakat Indonesia 

49   

Menganalisis penerapan 

sistem dan budaya politik di 

Indonesia 

Menjelaskan penerapan sistem dan 

budaya politik di Indonesia  

50   
Menganalisis cara mengatasi 

permasalahan dalam 

Menganalisis cara mengatasi 

permasalahan dalam Implementasi 



Implementasi Sistem dan 

Budaya Politik di Indonesia 

Sistem dan Budaya Politik di 

Indonesia 

51   
Memahami konsep 

hubungan internasional 

Menjelaskan pengertian dan 

pentingnya hubungan internasional 

bagi suatu negara 

52   
Memahami konsep 

hubungan internasional 

Menjelaskan asas dan sasaran 

hubungan internasional 

53   

Memahami peran Indonesia 

dalam hubungan 

Internasional 

Menjelaskan tujuan, sarana, 

manfaat, dan peran Indonesia dalam 

hubungan internasional 

54   
Memahami konsep 

perjanjian internasional  

Menjelaskan pengertian dan asas-

asas perjanjian internasional  

55   
Memahami konsep 

perjanjian internasional  

Mengidentifikasi jenis-jenis 

perjanjian internasional 

56   

Memahami pelaksanaan 

politik luar negeri Indonesia 

sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

Menjelaskan pelaksanaan politik 

luar negeri Indonesia sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 194 

57   
Memahami peran perwakilan 

diplomatik Indonesia 

Menjelaskan tugas, fungsi, 

perangkat, dan peranan perwakilan 

diplomatik Indonesia 

58   

Menelaah pengembangan 

hubungan internasional yang 

digunakan Indonesia dalam 

melaksanakan kebijakan luar 

negeri yang sesuai dengan 

tujuan internasional dalam 

alenia keempat Pembukaan 

UUD Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 

1945  

Menganalisis pengembangan 

hubungan internasional yang 

digunakan Indonesia dalam 

melaksanakan kebijakan luar negeri 

yang sesuai dengan tujuan 

internasional dalam alenia keempat 

Pembukaan UUD Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945  

Kode : 1.900PD0000 

Mata Ujian : Pengawas (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 
Suvervisi 

Akademik 

Menyusun Rencana 

Pengawasan Akademik 

(RPA)/ Rencana Pengawasan 

Bimbingan Konseling 

(RPBK) 

Menegaskan jenis-jenis kegiatan 

yang akan dilakukan 

2     
Merumuskan tujuan supervisi 

akademik  

3     
Menganalisis kesesuaian antara 

komponen dan isi pada RPA/RPBK  

4   

Memahami konsep, prinsip, 

teori dasar, karakteristik, dan 

kecenderungan 

perkembangan tiap bidang 

pengembangan atau mata 

pelajaran. 

Mencerahkan guru tentang 

perkembangan konsep, prinsip, teori 

dasar,karakteristik, dan 

kecenderungan tiap mata pelajaran  

5     

Melatih guru menggunakan konsep, 

prinsip, teori dasar, karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

tiap bidang pengembangan atau 

mata pelajaran  

6   

Memahami konsep, prinsip, 

teori/ teknologi, karakteristik, 

dan kecenderungan 

perkembangan proses 

pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Melatih guru tentang konsep, 

prinsip, teori/teknologi,karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

proses pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau mata 

pelajaran  

7     

Melatih guru menggunakan konsep, 

prinsip, teori dasar, karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

proses pembelajaran tiap mata 

pelajaran  

8   

Membimbing guru dalam 

menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan atau mata 

pelajaran berlandaskan 

Membimbing (mengarahkan) guru 

menganalisis SK dan KD. 



standar isi, standar 

kompetensi dan kompetensi 

dasar, dan prinsip-prinsip 

pengembangan KTSP 

9     
Mencerahkan guru merumuskan 

indikator pencapaian kompetensi  

10     
Membimbing(mengarahkan) guru 

dalam menentukan materi pelajaran.  

11     
Membimbing(melatih) guru dalam 

menentukan kegiatan pembelajaran. 

12   

Membimbing guru dalam 

memilih dan menggunakan 

strategi/ metode/ teknik 

pembelajaran/ bimbingan 

yang dapat mengembangkan 

berbagai potensi siswa 

melalui tiap bidang 

pengembang an atau mata 

pelajaran 

Membimbing(mengarahkan) guru 

dalam menentukan strategi/ metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa. 

13     

Mencontohkan(mensimulasikan) 

guru pelaksanaan strategi/ metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa.  

14   

Membimbing guru dalam 

menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) untuk tiap bidang 

pengembangan atau mata 

pelajaran 

Membimbing(melatih) guru 

memperkirakan strategi/metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa. 

15     
Membimbing(melatih) guru dalam 

merumuskan tujuan pembelajaran  

16     
Mengarahkan guru dalam menyusun 

materi pembelajaran  

17     
Mengarahkan guru dalam menyusun 

kegiatan pembelajaran  

18     
Membimbing(melatih) guru dalam 

menentukan sumber belajar  



19     
Membimbing (melatih) guru 

merancang penilaian hasil belajar.  

20   

Membimbing guru dalam 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran / bimbingan (di 

kelas, laboratorium, dan/ atau 

di lapangan) untuk tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Mencerahkan guru dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

yang telah disusun pada RPP  

21     

Membimbing (melatih) guru dalam 

melaksanakan Penugasan 

Terstruktur dan Kegiatan Mandiri 

Tidak Terstruktur. 

22   

Membimbing guru dalam 

mengelola, merawat, 

mengembangkan dan 

menggunakan media 

pendidikan dan fasilitas 

pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Membimbing (melatih) guru dalam 

melaksanakan Penugasan 

Terstruktur dan Kegiatan Mandiri 

Tidak Terstruktur. 

23     

Membimbing (melatih) guru 

mencontohkan media pembelajaran. 

yang paling tepat sesuai dengan 

karakteristik masing-masing KD  

24     
Membimbing (melatih) guru 

menemukan media pembelajaran  

25   

Memotivasi guru untuk 

memanfaatkan teknologi 

informasi dalam 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Mengarahkan guru memanfaatkan 

teknologi informasi Komunikasi 

(TIK) dalam pembelajaran. 

26     

Menilai guru dalam memanfaatkan 

TIK dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran  

27 
Supervisi 

Manajerial 

Menguasai metode, teknik 

dan prinsip- prinsip supervisi 

dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah 

Menerapkan prinsip-prinsip 

supervisi manajerial untuk 

peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah  



28     
Menerapkan metode supervisi 

manajerial  

29     

Menerapkan teknik supervisi 

manajerial untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah  

30   

Menyusun program 

kepengawasan berdasarkan 

visi-misi-tujuan dan program 

pendidikan di sekolah 

Menganalisis kebutuhan program 

kepengawasan supervisi manajerial  

31     

Membagankan program 

kepengawasan supervisi manajerial 

berdasarkan visi, misi, tujuan dan 

program pendidikan di sekolah  

32     

Merancang program kepengawasan 

supervisi manajerial berdasarkan 

visi, misi, tujuan dan program 

pendidikan di sekolah  

33   

Menyusun metode kerja dan 

instrumen yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi 

pengawasan disekolah 

Merancang metode kerja 

pengawasan yang efektif  

34     

Menerapkan metode kerja dalam 

melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi pengawasan  

35     Menyusun instrument kepengawasan  

36     
Menggunakan insrumen 

kepengawasan  

37   

Menyusun laporan hasil-hasil 

pengawas dan 

menindaklanjutinya untuk 

perbaikan program 

pengawasan berikutnya di 

sekolah 

Menganalisis hasil supervisi 

manajerial  

38     
Menyusun laporan hasil supervisi 

manajerial  



39     
Menyusun program tindaklanjut 

hasil kepengawasan 

40   

Membina kepala sekolah 

dalam pengelolaan dan 

administrasi satuan 

pendidikan berdasarkan 

manajemen peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah 

Melaksanakan pembinaan dalam 

pengelolaan satuan pendidikan 

sesuai 8 SNP.  

41     
Melaksanakan pembinaan dalam 

penyusunan administrasi sekolah  

42   
Membina kepala sekolah dan 

guru dalam melaksanakan  

Mengarahkan kepala sekolah dan 

guru dalam menganalisis 

permasalahan layanan BK di 

sekolah.  

43     

Mengarahkan kepala sekolah dan 

guru dalam melaksanakan 

bimbingan konseling  

44   

Mendorong guru dan kepala 

sekolah dalam merefleksikan 

hasil-hasil yang dicapainya 

untuk menemukan kelebihan 

dan kekurangan dalam 

melaksanakan tugas 

pokoknya di sekolah 

Meningkatkan motivasi guru untuk 

melakukan refleksi terhadap tugas 

pokoknya  

45     

Meningkatkan motivasi kepala 

sekolah dalam merefleksikan proses 

dan hasil-hasil pengelolaan dan 

administrasi sekolah  

46   

Memantau pelaksanaan 

standar nasional pendidikan 

dan memanfaatkan hasil-

hasilnya untuk membantu 

kepala sekolah 

Menilai pencapaian pelaksanaan 8 

Standar Nasional Pendidikan di 

sekolah  

47     

Membuat rekomendasi hasil 

pemantauan untuk penyususan 

program sekolah dalam upaya 

pemenuhan 8 SNP  



48 
Penelitian dan 

Pengembangan 

Menguasai berbagai 

pendekatan, jenis, dan 

metode penelitian dalam 

pendidikan 

Membandingkan karakteristik 

berbagai pendekatan dalam 

penelitian  

49     
Mengklasifikasi berbagai jenis 

penelitian  

50   

Menentukan masalah 

kepengawasan yang penting 

diteliti baik untuk keperluan 

tugas pengawasan maupun 

untuk pengembangan 

karirnya sebagai pengawas 

Melatih kepala sekolah dalam 

mengidentifikasi masalah penelitian 

pendidikan  

51     
Merumuskan (menyusun) masalah 

penelitian pendidikan  

52   

Menyusun proposal 

penelitian pendidikan baik 

proposal penelitian kualitatif 

maupun penelitian kuantitatif 

Mencerahkan tujuan penelitian  

53     Menyusun landasan teori  

54     
Menentukan metodologi (metode) 

penelitian 

55   

Melaksanakan penelitian 

pendidikan untuk pemecahan 

masalah pendidikan, dan 

perumusan kebijakan 

pendidikan yang bermanfaat 

bagi tugas pokok tanggung 

jawabnya 

Memilih dan Mengembangkan 

(menyusun) instrumen penelitian  

56     Mengumpulkan data  

57   

Mengolah dan menganalisis 

data hasil penelitian 

pendidikan baik data 

kualitatif maupun data 

kuantitatif 

Mentabulasi (menerapkan) data hasil 

penelitian  

58     Menganalisis data penelitian  

59     
Menginterpretasikan data hasil 

penelitian  



60   

Menulis karya tulis ilmiah 

(KTI) dalam bidang 

pendidikan dan atau bidang 

kepengawasan dan 

memanfaatkannya untuk 

perbaikan mutu pendidikan 

Menyusun penulisan karya ilmiah 

(artikel) hasil penelitian  

61     
Menyusun penulisan karya ilmiah 

(artikel) non hasil penelitian  

62     
Mempublikasikan karya tulis ilmiah 

untuk perbaikan mutu pendidikan  

63   

Menyusun pedoman/panduan 

dan atau buku/modul yang 

diperlukan untuk 

melaksanakan tugas 

pengawasan di sekolah 

Menyusun pedoman pedoman 

kepengawasan  

64   

Memberikan bimbingan 

kepada guru tentang 

penelitian tindakan kelas, 

baik perencanaan maupun 

pelaksanaannya di sekolah 

menengah kejuruan 

Mencerahkan guru dalam 

mengidentifikasi masalah penelitian 

PTK  

65     
Membimbing (melatih) guru dalam 

merumuskan masalah PTK  

66     
Mengarahkan guru menentukan 

alternatif tindakan dalam PTK  

67     

Mengarahkan guru dalam 

penyusunan kerangka teori yang 

berhubungan dengan topik 

penelitian  

68     
Mencerahkan guru tentang tahapan 

siklus dalam PTK 

69 
Evaluasi 

Pendidikan 

Menyusun kriteria dan 

indikator keberhasilan 

pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan tiap 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

Menentukan kriteria ketuntasan 

minimal kompetensi dasar  



70     
Menentukan indikator keberhasilan 

pembelajaran  

71   

Membimbing guru dalam 

menentukan aspek-aspek 

yang penting dinilai dalam 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

Membimbing guru dalam 

menentukan aspek-aspek yang 

penting dinilai sesuai dengan 

karakteristik peserta didik  

72     

Membimbing guru dalam 

mengkategorikan aspek-aspek 

penilaian yang sesuai dengan 

tuntutan pencapaian kompetensi 

dasar  

73     

Melatih guru dalam menentukan 

aspek-aspek penting yang dinilai 

dalam pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran/ bidang 

pengembangan 

74   

Menilai kinerja kepala 

sekolah, kinerja guru dan staf 

sekolah lainnya dalam 

melaksanakan tugas pokok 

dan tanggung jawabnya untuk 

meningkatkan mutu 

pendidikan dan pembelajaran 

Menentukan aspek-aspek penilaian 

kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 

75     

Memilih perangkat penilaian yang 

tepat digunakan untuk menilai 

kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 

76     

Menilai kinerja kepala sekolah, 

guru, dan staf sekolah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan 

tanggung jawabnya 

77   

Memantau pelaksanaan 

pembelajaran/ bimbingan dan 

hasil belajar siswa serta 

menganalisisnya untuk 

perbaikan mutu 

pembelajaran/bimbingan tiap 

Menentukan aspek-aspek 

pemantauan kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran  



bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

78     
Menyimpulkan hasil pemantauan 

kinerja guru dalam pembelajaran 

79     

Menilai tingkat kesesuaian antara 

perencanaan dengan pelaksanaan 

pembelajaran  

80   

Membina guru dalam 

memanfaatkan hasil penilaian 

untuk kepentingan 

pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

Melatih guru dalam menganalisis 

hasil penilaian  

81     

Mengarahkan guru dalam 

memanfaatkan hasil analisis untuk 

menyusun program tindaklanjut  

82   

Mengolah dan menganalisis 

data hasil penilaian kinerja 

kepala sekolah, kinerja guru 

dan staf sekolah 

Menyeleksi (memvalidasi) data hasil 

penilaian kinerja kepala sekolah, 

guru, dan staf sekolah.  

83     

Menganalisis data hasil penilaian 

kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 

84     

Menyusun program tindak lanjut 

dalam rangka perbaikan kinerja yang 

bersangkutan  

Kode : 1.900PG0000 

Mata Ujian : Pengawas (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 
Suvervisi 

Akademik 

Menyusun Rencana 

Pengawasan Akademik 

(RPA)/ Rencana Pengawasan 

Bimbingan Konseling 

(RPBK) 

Menegaskan jenis-jenis kegiatan 

yang akan dilakukan 



2     
Merumuskan tujuan supervisi 

akademik  

3     
Menganalisis kesesuaian antara 

komponen dan isi pada RPA/RPBK  

4   

Memahami konsep, prinsip, 

teori dasar, karakteristik, dan 

kecenderungan 

perkembangan tiap bidang 

pengembangan atau mata 

pelajaran. 

Mencerahkan guru tentang 

perkembangan konsep, prinsip, teori 

dasar,karakteristik, dan 

kecenderungan tiap mata pelajaran  

5     

Melatih guru menggunakan konsep, 

prinsip, teori dasar, karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

tiap bidang pengembangan atau 

mata pelajaran  

6   

Memahami konsep, prinsip, 

teori/ teknologi, karakteristik, 

dan kecenderungan 

perkembangan proses 

pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Melatih guru tentang konsep, 

prinsip, teori/teknologi,karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

proses pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau mata 

pelajaran  

7     

Melatih guru menggunakan konsep, 

prinsip, teori dasar, karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

proses pembelajaran tiap mata 

pelajaran  

8   

Membimbing guru dalam 

menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan atau mata 

pelajaran berlandaskan 

standar isi, standar 

kompetensi dan kompetensi 

dasar, dan prinsip-prinsip 

pengembangan KTSP 

Membimbing (mengarahkan) guru 

menganalisis SK dan KD. 

9     
Mencerahkan guru merumuskan 

indikator pencapaian kompetensi  

10     
Membimbing(mengarahkan) guru 

dalam menentukan materi pelajaran.  



11     
Membimbing(melatih) guru dalam 

menentukan kegiatan pembelajaran. 

12   

Membimbing guru dalam 

memilih dan menggunakan 

strategi/ metode/ teknik 

pembelajaran/ bimbingan 

yang dapat mengembangkan 

berbagai potensi siswa 

melalui tiap bidang 

pengembang an atau mata 

pelajaran 

Membimbing(mengarahkan) guru 

dalam menentukan strategi/ metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa. 

13     

Mencontohkan(mensimulasikan) 

guru pelaksanaan strategi/ metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa.  

14   

Membimbing guru dalam 

menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) untuk tiap bidang 

pengembangan atau mata 

pelajaran 

Membimbing(melatih) guru 

memperkirakan strategi/metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa. 

15     
Membimbing(melatih) guru dalam 

merumuskan tujuan pembelajaran  

16     
Mengarahkan guru dalam menyusun 

materi pembelajaran  

17     
Mengarahkan guru dalam menyusun 

kegiatan pembelajaran  

18     
Membimbing(melatih) guru dalam 

menentukan sumber belajar  

19     
Membimbing (melatih) guru 

merancang penilaian hasil belajar.  

20   

Membimbing guru dalam 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran / bimbingan (di 

kelas, laboratorium, dan/ atau 

di lapangan) untuk tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Mencerahkan guru dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

yang telah disusun pada RPP  



21     

Membimbing (melatih) guru dalam 

melaksanakan Penugasan 

Terstruktur dan Kegiatan Mandiri 

Tidak Terstruktur. 

22   

Membimbing guru dalam 

mengelola, merawat, 

mengembangkan dan 

menggunakan media 

pendidikan dan fasilitas 

pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Membimbing (melatih) guru dalam 

melaksanakan Penugasan 

Terstruktur dan Kegiatan Mandiri 

Tidak Terstruktur. 

23     

Membimbing (melatih) guru 

mencontohkan media pembelajaran. 

yang paling tepat sesuai dengan 

karakteristik masing-masing KD  

24     
Membimbing (melatih) guru 

menemukan media pembelajaran  

25   

Memotivasi guru untuk 

memanfaatkan teknologi 

informasi dalam 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Mengarahkan guru memanfaatkan 

teknologi informasi Komunikasi 

(TIK) dalam pembelajaran. 

26     

Menilai guru dalam memanfaatkan 

TIK dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran  

27 
Supervisi 

Manajerial 

Menguasai metode, teknik 

dan prinsip- prinsip supervisi 

dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah 

Menerapkan prinsip-prinsip 

supervisi manajerial untuk 

peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah  

28     
Menerapkan metode supervisi 

manajerial  

29     

Menerapkan teknik supervisi 

manajerial untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah  

30   
Menyusun program 

kepengawasan berdasarkan 

Menganalisis kebutuhan program 

kepengawasan supervisi manajerial  



visi-misi-tujuan dan program 

pendidikan di sekolah 

31     

Membagankan program 

kepengawasan supervisi manajerial 

berdasarkan visi, misi, tujuan dan 

program pendidikan di sekolah  

32     

Merancang program kepengawasan 

supervisi manajerial berdasarkan 

visi, misi, tujuan dan program 

pendidikan di sekolah  

33   

Menyusun metode kerja dan 

instrumen yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi 

pengawasan disekolah 

Merancang metode kerja 

pengawasan yang efektif  

34     

Menerapkan metode kerja dalam 

melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi pengawasan  

35     Menyusun instrument kepengawasan  

36     
Menggunakan insrumen 

kepengawasan  

37   

Menyusun laporan hasil-hasil 

pengawas dan 

menindaklanjutinya untuk 

perbaikan program 

pengawasan berikutnya di 

sekolah 

Menganalisis hasil supervisi 

manajerial  

38     
Menyusun laporan hasil supervisi 

manajerial  

39     
Menyusun program tindaklanjut 

hasil kepengawasan 

40   

Membina kepala sekolah 

dalam pengelolaan dan 

administrasi satuan 

pendidikan berdasarkan 

manajemen peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah 

Melaksanakan pembinaan dalam 

pengelolaan satuan pendidikan 

sesuai 8 SNP.  



41     
Melaksanakan pembinaan dalam 

penyusunan administrasi sekolah  

42   
Membina kepala sekolah dan 

guru dalam melaksanakan  

Mengarahkan kepala sekolah dan 

guru dalam menganalisis 

permasalahan layanan BK di 

sekolah.  

43     

Mengarahkan kepala sekolah dan 

guru dalam melaksanakan 

bimbingan konseling  

44   

Mendorong guru dan kepala 

sekolah dalam merefleksikan 

hasil-hasil yang dicapainya 

untuk menemukan kelebihan 

dan kekurangan dalam 

melaksanakan tugas 

pokoknya di sekolah 

Meningkatkan motivasi guru untuk 

melakukan refleksi terhadap tugas 

pokoknya  

45     

Meningkatkan motivasi kepala 

sekolah dalam merefleksikan proses 

dan hasil-hasil pengelolaan dan 

administrasi sekolah  

46   

Memantau pelaksanaan 

standar nasional pendidikan 

dan memanfaatkan hasil-

hasilnya untuk membantu 

kepala sekolah 

Menilai pencapaian pelaksanaan 8 

Standar Nasional Pendidikan di 

sekolah  

47     

Membuat rekomendasi hasil 

pemantauan untuk penyususan 

program sekolah dalam upaya 

pemenuhan 8 SNP  

48 
Penelitian dan 

Pengembangan 

Menguasai berbagai 

pendekatan, jenis, dan 

metode penelitian dalam 

pendidikan 

Membandingkan karakteristik 

berbagai pendekatan dalam 

penelitian  

49     
Mengklasifikasi berbagai jenis 

penelitian  

50   

Menentukan masalah 

kepengawasan yang penting 

diteliti baik untuk keperluan 

tugas pengawasan maupun 

Melatih kepala sekolah dalam 

mengidentifikasi masalah penelitian 

pendidikan  



untuk pengembangan 

karirnya sebagai pengawas 

51     
Merumuskan (menyusun) masalah 

penelitian pendidikan  

52   

Menyusun proposal 

penelitian pendidikan baik 

proposal penelitian kualitatif 

maupun penelitian kuantitatif 

Mencerahkan tujuan penelitian  

53     Menyusun landasan teori  

54     
Menentukan metodologi (metode) 

penelitian 

55   

Melaksanakan penelitian 

pendidikan untuk pemecahan 

masalah pendidikan, dan 

perumusan kebijakan 

pendidikan yang bermanfaat 

bagi tugas pokok tanggung 

jawabnya 

Memilih dan Mengembangkan 

(menyusun) instrumen penelitian  

56     Mengumpulkan data  

57   

Mengolah dan menganalisis 

data hasil penelitian 

pendidikan baik data 

kualitatif maupun data 

kuantitatif 

Mentabulasi (menerapkan) data hasil 

penelitian  

58     Menganalisis data penelitian  

59     
Menginterpretasikan data hasil 

penelitian  

60   

Menulis karya tulis ilmiah 

(KTI) dalam bidang 

pendidikan dan atau bidang 

kepengawasan dan 

memanfaatkannya untuk 

perbaikan mutu pendidikan 

Menyusun penulisan karya ilmiah 

(artikel) hasil penelitian  

61     
Menyusun penulisan karya ilmiah 

(artikel) non hasil penelitian  



62     
Mempublikasikan karya tulis ilmiah 

untuk perbaikan mutu pendidikan  

63   

Menyusun pedoman/panduan 

dan atau buku/modul yang 

diperlukan untuk 

melaksanakan tugas 

pengawasan di sekolah 

Menyusun pedoman pedoman 

kepengawasan  

64   

Memberikan bimbingan 

kepada guru tentang 

penelitian tindakan kelas, 

baik perencanaan maupun 

pelaksanaannya di sekolah 

menengah kejuruan 

Mencerahkan guru dalam 

mengidentifikasi masalah penelitian 

PTK  

65     
Membimbing (melatih) guru dalam 

merumuskan masalah PTK  

66     
Mengarahkan guru menentukan 

alternatif tindakan dalam PTK  

67     

Mengarahkan guru dalam 

penyusunan kerangka teori yang 

berhubungan dengan topik 

penelitian  

68     
Mencerahkan guru tentang tahapan 

siklus dalam PTK 

69 
Evaluasi 

Pendidikan 

Menyusun kriteria dan 

indikator keberhasilan 

pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan tiap 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

Menentukan kriteria ketuntasan 

minimal kompetensi dasar  

70     
Menentukan indikator keberhasilan 

pembelajaran  

71   

Membimbing guru dalam 

menentukan aspek-aspek 

yang penting dinilai dalam 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

Membimbing guru dalam 

menentukan aspek-aspek yang 

penting dinilai sesuai dengan 

karakteristik peserta didik  



72     

Membimbing guru dalam 

mengkategorikan aspek-aspek 

penilaian yang sesuai dengan 

tuntutan pencapaian kompetensi 

dasar  

73     

Melatih guru dalam menentukan 

aspek-aspek penting yang dinilai 

dalam pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran/ bidang 

pengembangan 

74   

Menilai kinerja kepala 

sekolah, kinerja guru dan staf 

sekolah lainnya dalam 

melaksanakan tugas pokok 

dan tanggung jawabnya untuk 

meningkatkan mutu 

pendidikan dan pembelajaran 

Menentukan aspek-aspek penilaian 

kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 

75     

Memilih perangkat penilaian yang 

tepat digunakan untuk menilai 

kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 

76     

Menilai kinerja kepala sekolah, 

guru, dan staf sekolah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan 

tanggung jawabnya 

77   

Memantau pelaksanaan 

pembelajaran/ bimbingan dan 

hasil belajar siswa serta 

menganalisisnya untuk 

perbaikan mutu 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Menentukan aspek-aspek 

pemantauan kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran  

78     
Menyimpulkan hasil pemantauan 

kinerja guru dalam pembelajaran 

79     

Menilai tingkat kesesuaian antara 

perencanaan dengan pelaksanaan 

pembelajaran  

80   
Membina guru dalam 

memanfaatkan hasil penilaian 

Melatih guru dalam menganalisis 

hasil penilaian  



untuk kepentingan 

pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

81     

Mengarahkan guru dalam 

memanfaatkan hasil analisis untuk 

menyusun program tindaklanjut  

82   

Mengolah dan menganalisis 

data hasil penilaian kinerja 

kepala sekolah, kinerja guru 

dan staf sekolah 

Menyeleksi (memvalidasi) data hasil 

penilaian kinerja kepala sekolah, 

guru, dan staf sekolah.  

83     

Menganalisis data hasil penilaian 

kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 

84     

Menyusun program tindak lanjut 

dalam rangka perbaikan kinerja yang 

bersangkutan  

Kode : 1.900PJ0000 

Mata Ujian : Pengawas (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 
Suvervisi 

Akademik 

Menyusun Rencana 

Pengawasan Akademik 

(RPA)/ Rencana Pengawasan 

Bimbingan Konseling 

(RPBK) 

Menegaskan jenis-jenis kegiatan 

yang akan dilakukan 

2     
Merumuskan tujuan supervisi 

akademik  

3     
Menganalisis kesesuaian antara 

komponen dan isi pada RPA/RPBK  

4   

Memahami konsep, prinsip, 

teori dasar, karakteristik, dan 

kecenderungan 

perkembangan tiap bidang 

Mencerahkan guru tentang 

perkembangan konsep, prinsip, teori 

dasar,karakteristik, dan 

kecenderungan tiap mata pelajaran  



pengembangan atau mata 

pelajaran. 

5     

Melatih guru menggunakan konsep, 

prinsip, teori dasar, karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

tiap bidang pengembangan atau 

mata pelajaran  

6   

Memahami konsep, prinsip, 

teori/ teknologi, karakteristik, 

dan kecenderungan 

perkembangan proses 

pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Melatih guru tentang konsep, 

prinsip, teori/teknologi,karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

proses pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau mata 

pelajaran  

7     

Melatih guru menggunakan konsep, 

prinsip, teori dasar, karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

proses pembelajaran tiap mata 

pelajaran  

8   

Membimbing guru dalam 

menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan atau mata 

pelajaran berlandaskan 

standar isi, standar 

kompetensi dan kompetensi 

dasar, dan prinsip-prinsip 

pengembangan KTSP 

Membimbing (mengarahkan) guru 

menganalisis SK dan KD. 

9     
Mencerahkan guru merumuskan 

indikator pencapaian kompetensi  

10     
Membimbing(mengarahkan) guru 

dalam menentukan materi pelajaran.  

11     
Membimbing(melatih) guru dalam 

menentukan kegiatan pembelajaran. 

12   

Membimbing guru dalam 

memilih dan menggunakan 

strategi/ metode/ teknik 

pembelajaran/ bimbingan 

yang dapat mengembangkan 

berbagai potensi siswa 

melalui tiap bidang 

Membimbing(mengarahkan) guru 

dalam menentukan strategi/ metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa. 



pengembang an atau mata 

pelajaran 

13     

Mencontohkan(mensimulasikan) 

guru pelaksanaan strategi/ metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa.  

14   

Membimbing guru dalam 

menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) untuk tiap bidang 

pengembangan atau mata 

pelajaran 

Membimbing(melatih) guru 

memperkirakan strategi/metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa. 

15     
Membimbing(melatih) guru dalam 

merumuskan tujuan pembelajaran  

16     
Mengarahkan guru dalam menyusun 

materi pembelajaran  

17     
Mengarahkan guru dalam menyusun 

kegiatan pembelajaran  

18     
Membimbing(melatih) guru dalam 

menentukan sumber belajar  

19     
Membimbing (melatih) guru 

merancang penilaian hasil belajar.  

20   

Membimbing guru dalam 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran / bimbingan (di 

kelas, laboratorium, dan/ atau 

di lapangan) untuk tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Mencerahkan guru dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

yang telah disusun pada RPP  

21     

Membimbing (melatih) guru dalam 

melaksanakan Penugasan 

Terstruktur dan Kegiatan Mandiri 

Tidak Terstruktur. 

22   

Membimbing guru dalam 

mengelola, merawat, 

mengembangkan dan 

menggunakan media 

Membimbing (melatih) guru dalam 

melaksanakan Penugasan 

Terstruktur dan Kegiatan Mandiri 

Tidak Terstruktur. 



pendidikan dan fasilitas 

pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

23     

Membimbing (melatih) guru 

mencontohkan media pembelajaran. 

yang paling tepat sesuai dengan 

karakteristik masing-masing KD  

24     
Membimbing (melatih) guru 

menemukan media pembelajaran  

25   

Memotivasi guru untuk 

memanfaatkan teknologi 

informasi dalam 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Mengarahkan guru memanfaatkan 

teknologi informasi Komunikasi 

(TIK) dalam pembelajaran. 

26     

Menilai guru dalam memanfaatkan 

TIK dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran  

27 
Supervisi 

Manajerial 

Menguasai metode, teknik 

dan prinsip- prinsip supervisi 

dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah 

Menerapkan prinsip-prinsip 

supervisi manajerial untuk 

peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah  

28     
Menerapkan metode supervisi 

manajerial  

29     

Menerapkan teknik supervisi 

manajerial untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah  

30   

Menyusun program 

kepengawasan berdasarkan 

visi-misi-tujuan dan program 

pendidikan di sekolah 

Menganalisis kebutuhan program 

kepengawasan supervisi manajerial  

31     

Membagankan program 

kepengawasan supervisi manajerial 

berdasarkan visi, misi, tujuan dan 

program pendidikan di sekolah  

32     
Merancang program kepengawasan 

supervisi manajerial berdasarkan 



visi, misi, tujuan dan program 

pendidikan di sekolah  

33   

Menyusun metode kerja dan 

instrumen yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi 

pengawasan disekolah 

Merancang metode kerja 

pengawasan yang efektif  

34     

Menerapkan metode kerja dalam 

melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi pengawasan  

35     Menyusun instrument kepengawasan  

36     
Menggunakan insrumen 

kepengawasan  

37   

Menyusun laporan hasil-hasil 

pengawas dan 

menindaklanjutinya untuk 

perbaikan program 

pengawasan berikutnya di 

sekolah 

Menganalisis hasil supervisi 

manajerial  

38     
Menyusun laporan hasil supervisi 

manajerial  

39     
Menyusun program tindaklanjut 

hasil kepengawasan 

40   

Membina kepala sekolah 

dalam pengelolaan dan 

administrasi satuan 

pendidikan berdasarkan 

manajemen peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah 

Melaksanakan pembinaan dalam 

pengelolaan satuan pendidikan 

sesuai 8 SNP.  

41     
Melaksanakan pembinaan dalam 

penyusunan administrasi sekolah  

42   
Membina kepala sekolah dan 

guru dalam melaksanakan  

Mengarahkan kepala sekolah dan 

guru dalam menganalisis 

permasalahan layanan BK di 

sekolah.  



43     

Mengarahkan kepala sekolah dan 

guru dalam melaksanakan 

bimbingan konseling  

44   

Mendorong guru dan kepala 

sekolah dalam merefleksikan 

hasil-hasil yang dicapainya 

untuk menemukan kelebihan 

dan kekurangan dalam 

melaksanakan tugas 

pokoknya di sekolah 

Meningkatkan motivasi guru untuk 

melakukan refleksi terhadap tugas 

pokoknya  

45     

Meningkatkan motivasi kepala 

sekolah dalam merefleksikan proses 

dan hasil-hasil pengelolaan dan 

administrasi sekolah  

46   

Memantau pelaksanaan 

standar nasional pendidikan 

dan memanfaatkan hasil-

hasilnya untuk membantu 

kepala sekolah 

Menilai pencapaian pelaksanaan 8 

Standar Nasional Pendidikan di 

sekolah  

47     

Membuat rekomendasi hasil 

pemantauan untuk penyususan 

program sekolah dalam upaya 

pemenuhan 8 SNP  

48 
Penelitian dan 

Pengembangan 

Menguasai berbagai 

pendekatan, jenis, dan 

metode penelitian dalam 

pendidikan 

Membandingkan karakteristik 

berbagai pendekatan dalam 

penelitian  

49     
Mengklasifikasi berbagai jenis 

penelitian  

50   

Menentukan masalah 

kepengawasan yang penting 

diteliti baik untuk keperluan 

tugas pengawasan maupun 

untuk pengembangan 

karirnya sebagai pengawas 

Melatih kepala sekolah dalam 

mengidentifikasi masalah penelitian 

pendidikan  

51     
Merumuskan (menyusun) masalah 

penelitian pendidikan  

52   
Menyusun proposal 

penelitian pendidikan baik 
Mencerahkan tujuan penelitian  



proposal penelitian kualitatif 

maupun penelitian kuantitatif 

53     Menyusun landasan teori  

54     
Menentukan metodologi (metode) 

penelitian 

55   

Melaksanakan penelitian 

pendidikan untuk pemecahan 

masalah pendidikan, dan 

perumusan kebijakan 

pendidikan yang bermanfaat 

bagi tugas pokok tanggung 

jawabnya 

Memilih dan Mengembangkan 

(menyusun) instrumen penelitian  

56     Mengumpulkan data  

57   

Mengolah dan menganalisis 

data hasil penelitian 

pendidikan baik data 

kualitatif maupun data 

kuantitatif 

Mentabulasi (menerapkan) data hasil 

penelitian  

58     Menganalisis data penelitian  

59     
Menginterpretasikan data hasil 

penelitian  

60   

Menulis karya tulis ilmiah 

(KTI) dalam bidang 

pendidikan dan atau bidang 

kepengawasan dan 

memanfaatkannya untuk 

perbaikan mutu pendidikan 

Menyusun penulisan karya ilmiah 

(artikel) hasil penelitian  

61     
Menyusun penulisan karya ilmiah 

(artikel) non hasil penelitian  

62     
Mempublikasikan karya tulis ilmiah 

untuk perbaikan mutu pendidikan  

63   

Menyusun pedoman/panduan 

dan atau buku/modul yang 

diperlukan untuk 

melaksanakan tugas 

pengawasan di sekolah 

Menyusun pedoman pedoman 

kepengawasan  



64   

Memberikan bimbingan 

kepada guru tentang 

penelitian tindakan kelas, 

baik perencanaan maupun 

pelaksanaannya di sekolah 

menengah kejuruan 

Mencerahkan guru dalam 

mengidentifikasi masalah penelitian 

PTK  

65     
Membimbing (melatih) guru dalam 

merumuskan masalah PTK  

66     
Mengarahkan guru menentukan 

alternatif tindakan dalam PTK  

67     

Mengarahkan guru dalam 

penyusunan kerangka teori yang 

berhubungan dengan topik 

penelitian  

68     
Mencerahkan guru tentang tahapan 

siklus dalam PTK 

69 
Evaluasi 

Pendidikan 

Menyusun kriteria dan 

indikator keberhasilan 

pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan tiap 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

Menentukan kriteria ketuntasan 

minimal kompetensi dasar  

70     
Menentukan indikator keberhasilan 

pembelajaran  

71   

Membimbing guru dalam 

menentukan aspek-aspek 

yang penting dinilai dalam 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

Membimbing guru dalam 

menentukan aspek-aspek yang 

penting dinilai sesuai dengan 

karakteristik peserta didik  

72     

Membimbing guru dalam 

mengkategorikan aspek-aspek 

penilaian yang sesuai dengan 

tuntutan pencapaian kompetensi 

dasar  

73     

Melatih guru dalam menentukan 

aspek-aspek penting yang dinilai 

dalam pembelajaran sesuai dengan 



karakteristik mata pelajaran/ bidang 

pengembangan 

74   

Menilai kinerja kepala 

sekolah, kinerja guru dan staf 

sekolah lainnya dalam 

melaksanakan tugas pokok 

dan tanggung jawabnya untuk 

meningkatkan mutu 

pendidikan dan pembelajaran 

Menentukan aspek-aspek penilaian 

kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 

75     

Memilih perangkat penilaian yang 

tepat digunakan untuk menilai 

kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 

76     

Menilai kinerja kepala sekolah, 

guru, dan staf sekolah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan 

tanggung jawabnya 

77   

Memantau pelaksanaan 

pembelajaran/ bimbingan dan 

hasil belajar siswa serta 

menganalisisnya untuk 

perbaikan mutu 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Menentukan aspek-aspek 

pemantauan kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran  

78     
Menyimpulkan hasil pemantauan 

kinerja guru dalam pembelajaran 

79     

Menilai tingkat kesesuaian antara 

perencanaan dengan pelaksanaan 

pembelajaran  

80   

Membina guru dalam 

memanfaatkan hasil penilaian 

untuk kepentingan 

pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

Melatih guru dalam menganalisis 

hasil penilaian  



81     

Mengarahkan guru dalam 

memanfaatkan hasil analisis untuk 

menyusun program tindaklanjut  

82   

Mengolah dan menganalisis 

data hasil penilaian kinerja 

kepala sekolah, kinerja guru 

dan staf sekolah 

Menyeleksi (memvalidasi) data hasil 

penilaian kinerja kepala sekolah, 

guru, dan staf sekolah.  

83     

Menganalisis data hasil penilaian 

kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 

84     

Menyusun program tindak lanjut 

dalam rangka perbaikan kinerja yang 

bersangkutan  

Kode : 1.900PM0000 

Mata Ujian : Pengawas (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 
Suvervisi 

Akademik 

Menyusun Rencana 

Pengawasan Akademik 

(RPA)/ Rencana Pengawasan 

Bimbingan Konseling 

(RPBK) 

Menegaskan jenis-jenis kegiatan 

yang akan dilakukan 

2     
Merumuskan tujuan supervisi 

akademik  

3     
Menganalisis kesesuaian antara 

komponen dan isi pada RPA/RPBK  

4   

Memahami konsep, prinsip, 

teori dasar, karakteristik, dan 

kecenderungan 

perkembangan tiap bidang 

pengembangan atau mata 

pelajaran. 

Mencerahkan guru tentang 

perkembangan konsep, prinsip, teori 

dasar,karakteristik, dan 

kecenderungan tiap mata pelajaran  

5     

Melatih guru menggunakan konsep, 

prinsip, teori dasar, karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

tiap bidang pengembangan atau 

mata pelajaran  



6   

Memahami konsep, prinsip, 

teori/ teknologi, karakteristik, 

dan kecenderungan 

perkembangan proses 

pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Melatih guru tentang konsep, 

prinsip, teori/teknologi,karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

proses pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau mata 

pelajaran  

7     

Melatih guru menggunakan konsep, 

prinsip, teori dasar, karakteristik, 

dan kecenderungan perkembangan 

proses pembelajaran tiap mata 

pelajaran  

8   

Membimbing guru dalam 

menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan atau mata 

pelajaran berlandaskan 

standar isi, standar 

kompetensi dan kompetensi 

dasar, dan prinsip-prinsip 

pengembangan KTSP 

Membimbing (mengarahkan) guru 

menganalisis SK dan KD. 

9     
Mencerahkan guru merumuskan 

indikator pencapaian kompetensi  

10     
Membimbing(mengarahkan) guru 

dalam menentukan materi pelajaran.  

11     
Membimbing(melatih) guru dalam 

menentukan kegiatan pembelajaran. 

12   

Membimbing guru dalam 

memilih dan menggunakan 

strategi/ metode/ teknik 

pembelajaran/ bimbingan 

yang dapat mengembangkan 

berbagai potensi siswa 

melalui tiap bidang 

pengembang an atau mata 

pelajaran 

Membimbing(mengarahkan) guru 

dalam menentukan strategi/ metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa. 

13     

Mencontohkan(mensimulasikan) 

guru pelaksanaan strategi/ metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa.  



14   

Membimbing guru dalam 

menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) untuk tiap bidang 

pengembangan atau mata 

pelajaran 

Membimbing(melatih) guru 

memperkirakan strategi/metode/ 

teknik pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi 

siswa. 

15     
Membimbing(melatih) guru dalam 

merumuskan tujuan pembelajaran  

16     
Mengarahkan guru dalam menyusun 

materi pembelajaran  

17     
Mengarahkan guru dalam menyusun 

kegiatan pembelajaran  

18     
Membimbing(melatih) guru dalam 

menentukan sumber belajar  

19     
Membimbing (melatih) guru 

merancang penilaian hasil belajar.  

20   

Membimbing guru dalam 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran / bimbingan (di 

kelas, laboratorium, dan/ atau 

di lapangan) untuk tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Mencerahkan guru dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

yang telah disusun pada RPP  

21     

Membimbing (melatih) guru dalam 

melaksanakan Penugasan 

Terstruktur dan Kegiatan Mandiri 

Tidak Terstruktur. 

22   

Membimbing guru dalam 

mengelola, merawat, 

mengembangkan dan 

menggunakan media 

pendidikan dan fasilitas 

pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Membimbing (melatih) guru dalam 

melaksanakan Penugasan 

Terstruktur dan Kegiatan Mandiri 

Tidak Terstruktur. 

23     

Membimbing (melatih) guru 

mencontohkan media pembelajaran. 

yang paling tepat sesuai dengan 

karakteristik masing-masing KD  



24     
Membimbing (melatih) guru 

menemukan media pembelajaran  

25   

Memotivasi guru untuk 

memanfaatkan teknologi 

informasi dalam 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Mengarahkan guru memanfaatkan 

teknologi informasi Komunikasi 

(TIK) dalam pembelajaran. 

26     

Menilai guru dalam memanfaatkan 

TIK dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran  

27 
Supervisi 

Manajerial 

Menguasai metode, teknik 

dan prinsip- prinsip supervisi 

dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah 

Menerapkan prinsip-prinsip 

supervisi manajerial untuk 

peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah  

28     
Menerapkan metode supervisi 

manajerial  

29     

Menerapkan teknik supervisi 

manajerial untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah  

30   

Menyusun program 

kepengawasan berdasarkan 

visi-misi-tujuan dan program 

pendidikan di sekolah 

Menganalisis kebutuhan program 

kepengawasan supervisi manajerial  

31     

Membagankan program 

kepengawasan supervisi manajerial 

berdasarkan visi, misi, tujuan dan 

program pendidikan di sekolah  

32     

Merancang program kepengawasan 

supervisi manajerial berdasarkan 

visi, misi, tujuan dan program 

pendidikan di sekolah  

33   

Menyusun metode kerja dan 

instrumen yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi 

pengawasan disekolah 

Merancang metode kerja 

pengawasan yang efektif  



34     

Menerapkan metode kerja dalam 

melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi pengawasan  

35     Menyusun instrument kepengawasan  

36     
Menggunakan insrumen 

kepengawasan  

37   

Menyusun laporan hasil-hasil 

pengawas dan 

menindaklanjutinya untuk 

perbaikan program 

pengawasan berikutnya di 

sekolah 

Menganalisis hasil supervisi 

manajerial  

38     
Menyusun laporan hasil supervisi 

manajerial  

39     
Menyusun program tindaklanjut 

hasil kepengawasan 

40   

Membina kepala sekolah 

dalam pengelolaan dan 

administrasi satuan 

pendidikan berdasarkan 

manajemen peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah 

Melaksanakan pembinaan dalam 

pengelolaan satuan pendidikan 

sesuai 8 SNP.  

41     
Melaksanakan pembinaan dalam 

penyusunan administrasi sekolah  

42   
Membina kepala sekolah dan 

guru dalam melaksanakan  

Mengarahkan kepala sekolah dan 

guru dalam menganalisis 

permasalahan layanan BK di 

sekolah.  

43     

Mengarahkan kepala sekolah dan 

guru dalam melaksanakan 

bimbingan konseling  

44   

Mendorong guru dan kepala 

sekolah dalam merefleksikan 

hasil-hasil yang dicapainya 

untuk menemukan kelebihan 

dan kekurangan dalam 

melaksanakan tugas 

pokoknya di sekolah 

Meningkatkan motivasi guru untuk 

melakukan refleksi terhadap tugas 

pokoknya  



45     

Meningkatkan motivasi kepala 

sekolah dalam merefleksikan proses 

dan hasil-hasil pengelolaan dan 

administrasi sekolah  

46   

Memantau pelaksanaan 

standar nasional pendidikan 

dan memanfaatkan hasil-

hasilnya untuk membantu 

kepala sekolah 

Menilai pencapaian pelaksanaan 8 

Standar Nasional Pendidikan di 

sekolah  

47     

Membuat rekomendasi hasil 

pemantauan untuk penyususan 

program sekolah dalam upaya 

pemenuhan 8 SNP  

48 
Penelitian dan 

Pengembangan 

Menguasai berbagai 

pendekatan, jenis, dan 

metode penelitian dalam 

pendidikan 

Membandingkan karakteristik 

berbagai pendekatan dalam 

penelitian  

49     
Mengklasifikasi berbagai jenis 

penelitian  

50   

Menentukan masalah 

kepengawasan yang penting 

diteliti baik untuk keperluan 

tugas pengawasan maupun 

untuk pengembangan 

karirnya sebagai pengawas 

Melatih kepala sekolah dalam 

mengidentifikasi masalah penelitian 

pendidikan  

51     
Merumuskan (menyusun) masalah 

penelitian pendidikan  

52   

Menyusun proposal 

penelitian pendidikan baik 

proposal penelitian kualitatif 

maupun penelitian kuantitatif 

Mencerahkan tujuan penelitian  

53     Menyusun landasan teori  

54     
Menentukan metodologi (metode) 

penelitian 

55   

Melaksanakan penelitian 

pendidikan untuk pemecahan 

masalah pendidikan, dan 

perumusan kebijakan 

Memilih dan Mengembangkan 

(menyusun) instrumen penelitian  



pendidikan yang bermanfaat 

bagi tugas pokok tanggung 

jawabnya 

56     Mengumpulkan data  

57   

Mengolah dan menganalisis 

data hasil penelitian 

pendidikan baik data 

kualitatif maupun data 

kuantitatif 

Mentabulasi (menerapkan) data hasil 

penelitian  

58     Menganalisis data penelitian  

59     
Menginterpretasikan data hasil 

penelitian  

60   

Menulis karya tulis ilmiah 

(KTI) dalam bidang 

pendidikan dan atau bidang 

kepengawasan dan 

memanfaatkannya untuk 

perbaikan mutu pendidikan 

Menyusun penulisan karya ilmiah 

(artikel) hasil penelitian  

61     
Menyusun penulisan karya ilmiah 

(artikel) non hasil penelitian  

62     
Mempublikasikan karya tulis ilmiah 

untuk perbaikan mutu pendidikan  

63   

Menyusun pedoman/panduan 

dan atau buku/modul yang 

diperlukan untuk 

melaksanakan tugas 

pengawasan di sekolah 

Menyusun pedoman pedoman 

kepengawasan  

64   

Memberikan bimbingan 

kepada guru tentang 

penelitian tindakan kelas, 

baik perencanaan maupun 

pelaksanaannya di sekolah 

menengah kejuruan 

Mencerahkan guru dalam 

mengidentifikasi masalah penelitian 

PTK  

65     
Membimbing (melatih) guru dalam 

merumuskan masalah PTK  

66     
Mengarahkan guru menentukan 

alternatif tindakan dalam PTK  



67     

Mengarahkan guru dalam 

penyusunan kerangka teori yang 

berhubungan dengan topik 

penelitian  

68     
Mencerahkan guru tentang tahapan 

siklus dalam PTK 

69 
Evaluasi 

Pendidikan 

Menyusun kriteria dan 

indikator keberhasilan 

pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan tiap 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

Menentukan kriteria ketuntasan 

minimal kompetensi dasar  

70     
Menentukan indikator keberhasilan 

pembelajaran  

71   

Membimbing guru dalam 

menentukan aspek-aspek 

yang penting dinilai dalam 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

Membimbing guru dalam 

menentukan aspek-aspek yang 

penting dinilai sesuai dengan 

karakteristik peserta didik  

72     

Membimbing guru dalam 

mengkategorikan aspek-aspek 

penilaian yang sesuai dengan 

tuntutan pencapaian kompetensi 

dasar  

73     

Melatih guru dalam menentukan 

aspek-aspek penting yang dinilai 

dalam pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran/ bidang 

pengembangan 

74   

Menilai kinerja kepala 

sekolah, kinerja guru dan staf 

sekolah lainnya dalam 

melaksanakan tugas pokok 

dan tanggung jawabnya untuk 

meningkatkan mutu 

pendidikan dan pembelajaran 

Menentukan aspek-aspek penilaian 

kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 

75     
Memilih perangkat penilaian yang 

tepat digunakan untuk menilai 



kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 

76     

Menilai kinerja kepala sekolah, 

guru, dan staf sekolah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan 

tanggung jawabnya 

77   

Memantau pelaksanaan 

pembelajaran/ bimbingan dan 

hasil belajar siswa serta 

menganalisisnya untuk 

perbaikan mutu 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran 

Menentukan aspek-aspek 

pemantauan kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran  

78     
Menyimpulkan hasil pemantauan 

kinerja guru dalam pembelajaran 

79     

Menilai tingkat kesesuaian antara 

perencanaan dengan pelaksanaan 

pembelajaran  

80   

Membina guru dalam 

memanfaatkan hasil penilaian 

untuk kepentingan 

pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan atau 

mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan 

Melatih guru dalam menganalisis 

hasil penilaian  

81     

Mengarahkan guru dalam 

memanfaatkan hasil analisis untuk 

menyusun program tindaklanjut  

82   

Mengolah dan menganalisis 

data hasil penilaian kinerja 

kepala sekolah, kinerja guru 

dan staf sekolah 

Menyeleksi (memvalidasi) data hasil 

penilaian kinerja kepala sekolah, 

guru, dan staf sekolah.  

83     

Menganalisis data hasil penilaian 

kinerja kepala sekolah, guru, dan 

staf sekolah 



84     

Menyusun program tindak lanjut 

dalam rangka perbaikan kinerja yang 

bersangkutan  

Kode : 1.686GM4040 

Mata Ujian : 
Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan 

(Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual 

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 



8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

14     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 



metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prins 

15   

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

16     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik.  

17     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya. 

18 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta unsur-

unsur pada tujuan 



pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi peserta 

didik (gaya belajar), karakter 

guru, ketersediaan sarana dan 

waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

25   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap 

26     

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan materi 

pembelajaran dari yang 

mudah menuju yang sulit, 

dari yang sederhana menuju 

yang kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 



28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur. 

31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 



36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

37     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari pesertadidik 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

39     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

40     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

41     Menyusun RPP 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

44     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 



45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

47     

Menggunakan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

48   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 



51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

54     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

55 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki  

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

56     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

57     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran 

58   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui 

potensinya.  

59     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 



60     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

61 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik  

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

62     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

63     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 

64   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

65     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

67     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

68 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 



dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

72   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

74   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar  

75     

Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 



77     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

78   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

79     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

80   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

81     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

82     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

83   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

84     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

85     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

86   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  

87     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 



88 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran  

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Mengukur tingkat pencapaian 

ketuntasan belajar peserta 

didik  

89     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

90     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran (0) 

91   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan  

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. 

92     

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang 

belum tuntas belajar. 

93     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

94   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

95     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada peserta didik, orang 

tua peserta didik, dan 

pemangku kepentingan 

dalam bentuk laporan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

96   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 



97     

Menggunakan informasi hasil 

evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

98 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

99     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

100   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

101     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

102     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

103   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

104     Menyususn proposal PTK 

105     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  

106     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang 

mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Mempertunjukkan 

klasifikasi komoditas hasil 

pertanian dan perikanan 

berdasarkan tingkat 

kemudahan rusak/daya 

tahan, kesamaan sifat 

agronomi, kemiripan sifat 

lainnya 

Menganalisis karakteristik jenis-jenis 

komoditas hasil pertanian dan 

perikanan (sifat fisis morfologis, sifat 

inderawi, sifat fisis mekanis, sifat 

fisiologis, komponen kimia) 

2     

Menganalisis komoditas hasil 

pertanian dan perikanan berdasarkan 

tingkat kemudahan rusak/daya tahan, 

kesamaan sifat agronomi, kemiripan 

sifat lainnya  

3     

Menganalisis sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan dalam klasifikasi 

komoditas hasil pertanian dan 

perikanan 

4     

Mendemontrasikan klasifikasi 

komoditas hasil pertanian dan 

perikanan berdasarkan tingkat 

kemudahan rusak/daya tahan, 

kesamaan sifat agronomi, kemiripan 

sifat lainnya 

5   

Mengelola pengujian sifat 

bahan (morfologi, sifat 

inderawi, sifat fisis, 

mekanis, fisiologis, 

komponen kimia) dan 

penyebab kerusakan bahan. 

Menetapkan sifat bahan (morfologi, 

sifat inderawi, sifat fisis, mekanis, 

fisiologis, komponen kimia) 

6     

Menetapkan teknik pengujian sifat 

bahan (morfologi, sifat inderawi, sifat 

fisis, mekanis, fisiologis, komponen 

kimia). 

7     
Menetapkan tanda-tanda dan 

penyebab kerusakan bahan 



8     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang digunakan dalam pengujian 

sifat bahan 

9     

Menentukan pengujian sifat-sifat 

(fisis, morfologis, inderawi, fisik 

mekanis, fisiologi, dan komponen 

kimia) bahan hasil pertanian dan 

perikanan 

10     Menentukan penyebab kerusakan 

11   

Mengelola panen bahan 

hasil pertanian dan 

perikanan 

Menetapkan kriteria (tanda-tanda) 

bahan hasil pertanian dan perikanan 

siap panen 

12     

Menetapkan sarana dan prasarana 

panen bahan hasil pertanian dan 

perikanan 

13     
Menetapkan teknik panen bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

14     
Menentukan panen bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

15   

Mengelola perlakuan 

pendahuluan pasca panen 

hasil pertanian dan 

perikanan 

Menetapkan standar mutu bahan hasil 

proses sortasi dan grading, 

pembersihan/pengeprisan/ 

penyiangan/dressing/ trimming dan 

skinning/kupas kulit (penghilangan 

kulit) 

16     

Menetapkan teknik-teknik sortasi dan 

grading, pembersihan/pengeprisan/ 

penyiangan/dressing/ trimming dan 

skinning/kupas kulit (penghilangan 

kulit) bahan hasil pertanian dan 

perikanan sesuai standar yang 

berlaku 

17     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk soratsi dan grading, 

pembersihan/pengeprisan/ 

penyiangan/dressing/ trimming dan 

skinning/kupas kulit (penghilangan 

kulit)bahan hasil pertanian dan 



perikanan sesuai standar yang 

berlaku 

18     

Menentukan sortasi dan grading, 

pembersihan/ pengeprisan/ 

penyiangan/dressing/ trimming dan 

skinning/kupas kulit (penghilangan 

kulit) bahan hasil pertanian dan 

perikanan sesuai standar yang 

berlaku 

19   

Mengelola teknik 

pengendalian kandungan 

air 

Menetapkan teknik pengendalian 

kandungan air dalam pengolahan 

(pengeringan, penguapan, rehidrasi, 

perendaman) 

20     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi teknik pengendalian 

kandungan air dalam pengolahan 

(pengeringan, penguapan, rehidrasi, 

perendaman) 

21     

Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik pengendalian kandungan air 

dalam pengolahan (pengeringan, 

penguapan, rehidrasi, perendaman) 

22     

Menentukan teknik pengendalian 

kandungan air dalam pengolahan 

(pengeringan, penguapan, rehidrasi, 

perendaman) 

23   

Mengelola penggunaan 

suhu rendah dan suhu 

tinggi 

Menetapkan teknik penggunaan suhu 

rendah dan suhu tinggi (pendinginan 

dan pembekuan, pasteurisasi dan 

blansing, sterilisasi dan ekshausting) 

24     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan suhu 

rendah dan suhu tinggi (pendinginan 

dan pembekuan, pasteurisasi dan 

blansing, sterilisasi dan ekshausting) 

25     

Menetapkan sarana dan prasaran 

penggunaan suhu rendah dan suhu 

tinggi (pendinginan dan pembekuan, 

pasteurisasi dan blansing, sterilisasi 

dan ekshausting) 



26     

Menentukan proses penggunaan suhu 

rendah dan suhu tinggi (pendinginan 

dan pembekuan, pasteurisasi dan 

blansing, sterilisasi dan ekshausting) 

27   
Mengelola proses 

fermentasi dan enzimatis 

Menetapkan mikroorganisme yang 

berperan dalam proses fermentasi 

28     Menetapkan teknik fermentasi 

29     
Menetapkan enzim yang berperan 

dalam proses enzimatis 

30     Menetapkan teknik enzimatis 

31     
Menetapkan sarana dan prasarana 

proses fermentasi dan enzimatis 

32     Menentukan proses fermentasi 

33     Â  Menentukan proses enzimatis 

34   Mengelola teknik kimiawi  

Menetapkan teknik kimiawi (sulfitasi 

dan karbonatasi, netralisasi dan 

hidrolisis, pemurnian/refining dan 

koagulasi) 

35     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi teknik kimiawi 

(sulfitasi dan karbonatasi, netralisasi 

dan hidrolisis, pemurnian/refining 

dan koagulasi) 

36     

Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik kimiawi (sulfitasi dan 

karbonatasi, netralisasi dan hidrolisis, 

pemurnian/refining dan koagulasi) 

37     

Menentukan proses teknik kimiawi 

(sulfitasi dan karbonatasi, netralisasi 

dan hidrolisis, pemurnian/refining 

dan koagulasi) 

38   
Mengelola penggunaan 

media penghantar panas 

Menetapkan teknik pengendalian 

penggunaan media penghantar panas 

(penggorengan dan pengukusan, 

pengasapan, pemanggangan/baking, 

irradiasi dan pemanasan vakum) 



39     

Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi penggunaan media 

penghantar panas (penggorengan dan 

pengukusan, pengasapan, 

pemanggangan/baking, irradiasi dan 

pemanasan vakum) 

40     

Menetapkan sarana dan prasarana 

penggunaan media penghantar panas 

(penggorengan dan pengukusan, 

pengasapan, pemanggangan/baking, 

irradiasi dan pemanasan vakum) 

41     

Menentukan proses penggunaan 

media penghantar panas 

(penggorengan dan pengukusan, 

pengasapan, pemanggangan/baking, 

irradiasi dan pemanasan vakum) 

42   

Mengelola penggunaan 

Bahan Tambahan Pangan 

(BTP) 

Menetapkan teknik penggunaan BTP 

43     Memformulasikan penggunaan BTP 

44     
Menetapkan sarana dan prasarana 

penggunaan BTP 

45     
Mengevaluasi teknik penggunaan 

BTP 

46   Mengelola pengawetan 

Menetapkan teknik pengawetan 

(penggulaan, penggaraman, 

pengasaman) 

47     

Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi pengawetan 

(penggulaan, penggaraman, 

pengasaman) 

48     
Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik pengawetan 

49     

Menentukan proses pengawetan 

(penggulaan, penggaraman, 

pengasaman) 

50   Mengelola pengemasan Menetapkan teknik pengemasan 



51     Menetapkan teknik pelabelan  

52     
Menetapkan sarana dan prasarana 

pengemasan dan pelabelan 

53     Menentukan proses pengemasan 

54     Menentukan proses pelabelan 

55   
Mengelola penyimpanan 

dan penggudangan 

Menetapkan teknik penyimpanan dan 

penggudangan bahan hasil pertanian 

dan perikanan serta olahannya 

56     
Menetapkan sarana dan prasarana 

penyimpanan dan penggudangan 

57     

Menganalisis serangan hama dan 

penyakit dalam penyimpanan/ 

penggudangan bahan hasil pertanian 

dan perikanan serta olahannya 

58     

Menentukan pengendalian hama dan 

penyakit didalam penggudangan 

bahan hasil pertanian dan perikanan 

serta olahannya 

59     

Menentukan proses penyimpanan dan 

penggudangan bahan hasil pertanian 

dan perikanan serta olahannya 

60   

Mengelola pengendalian 

mutu selama proses dengan 

pendekatan â€œtitik kritis 

dan cacat nolâ€• serta 

diagnosis penyimpangan 

dan perbaikan proses 

Menetapkan teknik dan metode 

pengendalian mutu selama proses 

dengan pendekatan â€œtitik 

kritisâ€• 

61     

Menetapkan teknik dan metode 

pengendalian mutu selama proses 

dengan pendekatan â€œcacat nolâ€• 

62     

Menetapkan teknik dan metode 

pengendalian mutu selama proses 

melalui diagnosis penyimpangan dan 

perbaikan proses. 



63     

Menentukan penerapan strategi, 

metode dan teknik pengendalian 

mutu selama proses. 

64   

Mempertunjukkan 

pengujian bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

secara organoleptis 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 

pertanian dan perikanan secara 

organoleptis 

65     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara organoleptis 

66     
Mendemonstrasikan pengujian 

organoleptis dan pengolahan data 

67   

Mempertunjukkan 

pengujian bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

secara fisis-mekanis dan 

mikroanalisis 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 

pertanian dan perikanan secara fisis-

mekanis dan mikroanalisis 

68     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara fisis-mekanis dan 

mikroanalisis 

69     

Mendemonstrasikan pengujian secara 

fisis-mekanis dan mikroanalisis dan 

pengolahan data 

70   

Mempertujukkan pengujian 

bahan hasil pertanian dan 

perikanan secara kimiawi 

(proksimat) 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 

pertanian dan perikanan secara 

kimiawi  

71     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara kimiawi 

72     
Mendemonstrasikan pengujian secara 

kimiawi dan pengolahan data 

73   
Mempertujukkan pengujian 

bahan hasil pertanian dan 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 



perikanan secara 

mikrobiologis 

pertanian dan perikanan secara 

mikrobiologis 

74     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara mikrobiologis 

75     
Mendemonstrasikan pengujian secara 

mikrobiologis dan pengolahan data 

76   

Mengelola keamanan 

pangan dalam proses 

pengolahan hasil pertanian 

dan perikanan 

Menetapkan teknik sanitasi dan cara 

produksi yang baik (GMP) dalam 

proses pengolahan (ruang, alat, bahan 

dan personal) 

77     

Menetapkan kerja laboratorium yang 

baik/Good Laboratory Practice 

(GLP) 

78     
Menetapkan HACCP dalam proses 

pengolahan 

79     

Menetapkan peraturan dan system 

manajemen mutu dalam proses 

pengolahan 

80     

Menentukan teknik sanitasi dan cara 

produksi yang baik (GMP) dalam 

proses pengolahan (ruang, alat, bahan 

dan personal) 

81     

Menentukan kerja laboratorium yang 

baik/Good Laboratory Practice 

(GLP) 

82     
Menentukan HACCP dalam proses 

pengolahan 

83   

Mempertunjukkan 

pengujian bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

secara fisikokimia 

Menetapkan teknik pengujian bahan 

hasil pertanian dan perikanan secara 

fisikokimia 

84     

Menatapkan sarana dan prasarana 

untuk pengujian bahan hasil 

pertanian dan perikanan secara 

fisikokimia 



85     
Menyiapkan sampel untuk pengujian 

secara fisikokimia 

86     

Mendemonstrasikan pengujian bahan 

hasil pertanian dan perikanan sesuai 

prosedur pengujian secara 

fisikokimia 

87     
Menyajikan data hasil pengujian 

secara fisikokimia 

88   

Mempertunjukkan 

pengujian mikro komponen 

bahan hasil pertanian dan 

perikanan(mineral, 

vitamin, bahan berbahaya, 

BTP dan Alkoloid) 

Menetapkan teknik pengujian mikro 

komponen bahan hasil pertanian dan 

perikanan 

89     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk pengujian mikro komponen 

bahan hasil pertanian dan perikanan 

90     

Mendemonstrasikan pengujian mikro 

komponen bahan hasil pertanian dan 

perikanan 

91     

Menyajikan data hasil pengujian 

mikro komponen bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

92   

Mempertunjukkan 

pengujian mutu bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

dan produk olahannya  

Menetapkan standar mutu bahan hasil 

pertanian dan perikanan dan produk 

olahannya 

93     

Menetapkan teknik pengujian mutu 

bahan hasil pertanian dan perikanan 

dan produk olahannya 

94     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk pengujian mutu bahan hasil 

pertanian dan perikanan dan produk 

olahannya 

95     

Mendemonstrasikan pengujian mutu 

bahan hasil pertanian dan perikanan 

dan produk olahannya  



96     

Menyajikan data hasil pengujian 

mutu bahan hasil pertanian dan 

perikanan dan produk olahannya 

97   

Mempertunjukkan 

pengujian mutu air untuk 

industri (Pengolahan 

Pangan Hasil Pertanian 

(PPHP), dan Boiler dan 

chill water) 

Menetapkan standar mutu air untuk 

industri Pengolahan Pangan Hasil 

Pertanian (PPHP), dan Boiler dan 

chill water) 

98     

Menetapkan teknik pengujian mutu 

air untuk industri Pengolahan Pangan 

Hasil Pertanian (PPHP) ), dan Boiler 

dan chill water) 

99     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk pengujian mutu air untuk 

industri Pengolahan Pangan Hasil 

Pertanian (PPHP) ), dan Boiler dan 

chill water) 

100     

Mendemonstrasikan pengujian mutu 

air untuk industri Pengolahan Pangan 

Hasil Pertanian (PPHP) ), dan Boiler 

dan chill water) 

101     

Menyajikan data hasil pengujian 

mutu air untuk industri Pengolahan 

Pangan Hasil Pertanian (PPHP) ), dan 

Boiler dan chill water) 

102   

Mempertunjukkan 

pengujian limbah 

pengolahan hasil pertanian 

dan perikanan 

Menetapkan standar limbah 

pengolahan hasil pertanian dan 

perikanan  

103     

Menetapkan teknik pengujian limbah 

pengolahan hasil pertanian dan 

perikanan  

104     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk pengujian limbah pengolahan 

hasil pertanian dan perikanan 

105     

Mendemonstrasikan pengujian 

limbah pengolahan hasil pertanian 

dan perikanan  



106     

Menyajikan data hasil pengujian 

limbah pengolahan hasil pertanian 

dan perikanan 

107   

Mempertunjukkan 

pengujian sifat fisik bahan 

kemasan 

Menetapkan standar beberapa sifat 

fisik bahan kemasan  

108     
Menetapkan teknik pengujian 

beberapa sifat fisik bahan kemasan  

109     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk pengujian beberapa sifat fisik 

bahan kemasan 

110     
Mendemonstrasikan pengujian 

beberapa sifat fisik bahan kemasan  

111     
Menyajikan data hasil pengujian 

beberapa sifat fisik bahan kemasan 

112   

Mempertunjukkan 

pengambilan 

contoh/sampel ( hasil 

pertanian dan perikanan 

serta limbah industri) 

Menetapkan teknik pengambilan 

contoh/sampel ( hasil pertanian dan 

perikanan serta limbah industri)  

113     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk pengambilan contoh/sampel ( 

hasil pertanian dan perikanan serta 

limbah industri ) berbentuk padat dan 

cair 

114     

Mendemonstrasikan pengambilan 

contoh/sampel ( hasil pertanian dan 

perikanan serta limbah industri) 

115   

Mengelola pengendalian 

mutu hasil pertanian dan 

perikanan 

Merencanakan pengendalian mutu 

hasil pertanian dan perikanan  

116     
Menentukan pengendalian mutu hasil 

pertanian dan perikanan 

117     
Menyajikan data pengendalian mutu 

hasil pertanian dan perikanan  



118     
Menyajikan bagan pengendali mutu 

hasil pertanian dan perikanan  

119     
Menyajikan laporan pengendalian 

mutu hasil pertanian dan perikanan 

120   

Mengelola kegiatan 

Laboratorium Pengujian 

Mutu (K3LH, tata ruang, 

sarana prasarana, 

administrasi laboratorium, 

kegiatan analisa mutu) 

Merencanakan kegiatan laboratorium  

121     
Mengkoordinasikan keagiatan 

laboratorium 

122     Mengevaluasi kegiatan laboratoirum 

123   
Mengelola teknik konversi 

bahan 

Menetapkan teknik konversi bahan 

(pengecilan ukuran, pencampuran, 

emulsifikasi, ekstraksi) 

124     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi teknik konversi bahan 

(pengecilan ukuran, pencampuran, 

emulsifikasi, ekstraksi) 

125     

Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik konversi bahan (pengecilan 

ukuran, pencampuran, emulsifikasi, 

ekstraksi) 

Kode : 1.543GM6020 

Mata Ujian : Perbankan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 



2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 
Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 



dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 



17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 



belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

Menganalisis masalah pokok 

ekonomi dan alternatif 

pemecahannya melalui  

Membedakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

permintaan dan penawaran 



yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

2     
Menyebutkan bentuk-bentuk 

badan usaha  

3   

Mengemukakan pengertian, 

tujuan, bidang, profesi dan 

jabatan dalam akuntansi 

Menelaah bidang akuntansi 

sesuai dengan fungsinya 

4     

Menelaah profesi dan jabatan 

dalam akuntansi sesuai 

dengan tujuannya 

5   
Mengemukakan konsep dasar 

akuntansi  

Merinci tahapan proses 

pencatatan 

6     Membuat pengkodean akun 

7     Membuat jurnal umum 

8   

Menerapkan Prinsip-prinsip 

praktik professional dalam 

bekerja  

Merumuskan kompetensi 

personal 

9     
Memilih jenis-jenis 

komunikasi 

10     
Menentukan jenis-jenis 

komunikasi 

11   
Menilai pelaksanaan kegiatan 

operasional bank 

Membedakan jenis-jenis 

lembaga keuangan di 

Indonesia 

12     

Menyimpulkan sistem 

moneter Indonesia dikaitkan 

dengan kondisi saat ini 

13     Menyebutkan jenis-jenis cek 

14     
Menyebutkan sumber dana 

yang paling efisien 

15   

Mengoperasikan paket 

program pengolah 

angka/spreadsheet 

Menelaah jenis-jenis paket 

program pengolah data sesuai 

dengan fungsinya masing-

masing 



16     
Mengoperasikan fungsi-

fungsi pengolah data 

17   

Mengelola siklus akuntansi 

perusahaan jasa dan proses 

penyiapan bukti transaksi 

keuangannya 

Menguraikan pengertian 

perusahaan jasa 

18     
Merinci karakteristik 

perusahaan jasa  

19     

Memilih daftar akun yang 

sesuai dengan jenis kegiatan 

pokok perusahaan jasa 

20     

Menetapkan siklus akuntansi 

perusahaan jasa dan proses 

penyiapan bukti transaksi 

keuangannya 

21     
Menetapkan transaksi 

keuangan 

22     

Membuat pencatatan dan 

perhitungan mutasi kas kecil 

dan kas bank  

23     

Mengecek kebenaran 

pemeriksaan saldo kas kecil 

dan kas bank 

24     

Menyusun pelaporan dana 

kas kecil dan kas bank dalam 

laporan keuangan 

25     
Menguji kebenaran laporan 

rekonsiliasi kas bank 

26   
Mengidentifikasi layanan 

lembaga keuangan non bank 

Menyebutkan layanan 

lembaga keuangan non bank 

27     

Membedakan kegiatan 

operasional layanan lembaga 

keuangan non bank 

28     

Menyebutkan jasa 

pembiayaaan dalam 

perusahaan anjak  



29     
Menyebutkan jenis-jenis 

sewa guna usaha (leasing) 

30     

Menghitung sistem 

pembayaran hak pensiun 

dengan  

31     
Membuat jurnal umum dari 

jasa koperasi simpan pinjam 

32     
Mengidentifikasi kegiatan 

perusahaan pegadaian 

33   
Menganalisis standar layanan 

perbankan sesuai standar yang  

Menyebutkan prinsip bagi 

hasil dalam perbankan 

syariah 

34     
Menghitung bagi hasil dalam 

perbankan syariah 

35     

Mengurutkan tahapan 

pelayanan nasabah sesuai 

SOP 

36     
Memecahkan permasalahan 

nasabah sesuai dengan SOP 

37   
Menganalisis prosedur 

permohonan kredit 

Menyebutkan unsur-unsur 

kredit 

38     
Menyebutkan aspek 

pemberian kredit 

39     

Menyebutkan jenis kredit 

berdasarkan 

penggolongannya 

40     
Menghitung angsuran kredit 

dengan metode flat rate 

41     
Menyebutkan analisis rasio 

keuangan 

42     
Membuat jurnal persetujuan 

kredit 

43     

Mengidentifikasi 

penyelesaian kredit 

bermasalah 



44   

Mengidentifikasi prosedur 

front office dan back office 

sebagai bagian dari 

operasional bisnis perbankan 

(transaksi dana pihak ketiga) 

Menghitung bunga tabungan 

dengan metode saldo 

mengendap 

45     
Menghitung denda pinalti 

deposito 

46     
Menghitung jasa giro dengan 

metode saldo rata-rata 

47   

Mengidentifikasi prosedur 

front office dan back office 

sebagai bagian dari 

operasional bisnis perbankan 

(transaksi jasa pembayaran) 

Membuat jurnal pencatatan 

inkaso 

48     
Membuat jurnal safe deposit 

box (SDB) 

49     
Menyebutkan tahapan pada 

skema kliring yang tertera 

50     
Membuat jurnal Rekening 

Antar Kantor (RAK) 

51     
Membuat jurnal pembukaan 

rekening giro 

52     
Membuat jurnal penutupan 

rekening deposito 

53     
Menyebutkan bentuk dan 

jenis L/C 

54     
Membuat jurnal penerbitan 

bank garansi 

55     
Membuat jurnal pencatatan 

transaksi payment point 

56     
Menyebutkan keuntungan 

credit card 

57     
Membuat jurnal pencatatan 

Traveller Cheque 



58   

Mengidentifikasi prosedur 

front office dan back office 

sebagai bagian dari 

operasional bisnis perbankan 

(transaksi jual beli valuta 

asing) 

Menyebutkan mata uang 

convertible currencies 

59     

Menghitung transaksi valas 

dengan menggunakan kurs 

jual  

60     
Menghitung transaksi valas 

dengan kurs beli  

61     

Menghitung harga saham 

perolehan dan laba penjualan 

saham 

62     
Mencatat jurnal transaksi 

pembelian obligasi  

63   
Menilai proses akuntansi 

perbankan 

Mengidentifikasi 

karakteristik transaksi 

keuangan bank 

64     
Mengidentifikasi pos-pos 

administratif 

65     
Mengidentifikasi laporan 

keuangan bank 

66     

Mengidentifikasi dokumen 

transaksi pemungutan dan 

pemotongan pajak 

penghasilan (PPh) 

67     

Mengidentifikasi SPT 

Tahunan pajak penghasilan 

pasal 21 

68     

MengidentifikasiSPT tahunan 

PPh wajib pajak orang 

pribadi 

69     

Mengidentifikasi SPT 

tahunan PPh wajib Pajak 

badan 



70     

Menghitung SPT Masa pajak 

Pertambahan nilai (PPN) dan 

pajak penjualan barang 

mewah (PPn-BM) 

Kode : 1.697GM6020 

Mata Ujian : Perbankan Syariah (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 



5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 



12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     
Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 



evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 



28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu 

Menganalisis masalah 

pokok ekonomi dan 

alternatif pemecahannya 

melalui berbagai sistem 

ekonomi  

Membedakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan dan 

penawaran 

2     Menganalisis jenis-jenis pasar 

3     

Membedakan bentuk-bentuk 

badan usaha sesuai dengan ciri-

cirinya 

4   

Mengemukakan 

pengertian, tujuan, 

bidang,profesi dan jabatan 

dalam akuntansi 

Menganalisis bidang, profesi, dan 

jabatan dalam akuntansi  

5   
Mengemukakan konsep 

dasar akuntansi 

Menganalisis pencatatan transaksi 

dalam akuntansi 



6   

Menerapkan Prinsip-

prinsip Praktik Profesional 

dalam Bekerja 

Merancang dan mengelola 

kompetensi personal bagi profesi 

di bidang keuangan 

7     
Menelaah jenis-jenis komunikasi 

bisnis 

8   
Menilai pelaksanaan 

kegiatan operasional bank 

Menelaah jenis-jenis lembaga 

keuangan di Indonesia 

9     
Menerapkan prosedur pelayanan 

nasabah 

10     
Mengelola transaksi funding dan 

financing 

11     Mengadministrasikan transaksi 

12   

Mengoperasikan paket 

program pengelolah 

data/spreadsheet 

Menganalisis jenis-jenis paket 

program pengolah angka terkait 

dengan fungsinya dalam sistem 

pengolahan data bagi setiap 

kebutuhan perusahaan  

13     

Mengentry data sesuai dengan 

fungsi-fungsi program pengolah 

data sampai dengan menghasilkan 

laporan dalam bentuk tabel dan 

grafik 

14   

Mengelola siklus akuntansi 

perusahaan jasa dan proses 

penyiapan bukti transaksi 

keuangannya 

Menganalisis pengertian 

perusahaan jasa 

15     
Menganalisis karakteristik 

perusahaan jasa 

16     

Menganalisis daftar akun yang 

sesuai dengan jenis kegiatan 

pokok perusahaan jasa 

17     

Menganalisis siklus akuntansi 

perusahaan jasa dan proses 

penyiapan bukti transaksi 

keuangannya 

18     Menganalisis transaksi keuangan 



19     

Menganalisis pencatatan dan 

perhitungan mutasi kas kecil dan 

kas bank  

20     
Menilai kebenaran pemeriksaan 

saldo kas kecil dan kas bank 

21     

Membuat pelaporan dana kas 

kecil dan kas bank dalam laporan 

keuangan 

22     
Menilai kebenaran laporan 

rekonsiliasi kas bank 

23   

Mengemukakan klasifikasi 

produk syariah berdasarkan 

kodefikasi bank Indonesia 

Menguraikan jenis-jenis 

klasifikasi produk syariah 

berdasarkan kodefikasi bank 

indonesia 

24     

Mengimplementasikan jenis-jenis 

produk dan akad yang ada di 

perbankan syariah kedalam kasus 

kebutuhan pembiayaan  

25     Menganalisis produk pembiayaan 

26     
Menganalisis akad-akad dalam 

produk jasa 

27   

Mengemukakan konsep 

Ekonomi islam dalam 

kegiatan bisnis 

menguraikan tokoh-tokoh 

ekonomi islam berdasarkan 

kebijakan ekonomi pada 

zamannya 

28     
Menganalisis konsep permintaan 

dan penawaran menurut Islam 

29     
Menganalisis konsep produksi 

menurut Islam 

30     
Menganalisis konsep konsumsi 

menurut Islam 

31     
Menganalisis konsep distribusi 

menurut Islam 

32     

menelaah jenis-jenis riba dalam 

perekonomian dan dampaknya 

bagi pertumbuhan ekonomi  



33     
menelaah jenis-jenis lembaga 

keuangan non bank syariah 

34     
Menelaah fungsi dan kedudukan 

zakat dalam islam 

35     menghitung zakat tertagih 

36   

Mengemukakan konsep 

pencatatan akuntansi 

perbankan syariah 

Menganalisis konsep akuntansi 

perbankan konvensional dan 

akuntansi perbankan syariah 

37     
.Mengidentifikasi siklus akuntansi 

perbankan syariah 

38     
Menerapkan persamaan dasar 

akuntansi perbankan syariah 

39     
Menganalisis jenis dan tujuan 

laporan keuangan bank syariah 

40   

Mengelola akuntansi 

produk penghimpunan 

dana dan pembiayaan 

sesuai dengan akad 

Mengelola akuntansi produk 

penghimpunan dana dan 

pembiayaan sesuai dengan akad 

41     

Menilai pencatatan dokumen 

transaksi penghimpunan dan 

pembiayaan dana kedalam jurnal 

dan buku besar 

42     

Mengecek penyajian transaksi 

penghimpunan dana dan 

pembiayaan dalam laporan 

keuangan  

43   

Mengelola akuntansi 

transaksi syariah berbasis 

fee sesuai dengan akad  

Menilai penyajian transaksi 

penghimpunan dana dan 

pembiayaan dalam laporan 

keuangan  

44     

Menilai pencatatan dokumen 

transaksi syariah berbasis fee 

kedalam jurnal dan buku besar 

45     

Menilai penyajian transaksi 

syariah berbasis fee dalam 

laporan keuangan  



46     

Menilai pencatatan dokumen 

transaksi zakat, infaq, shodaqoh 

kedalam jurnal dan buku besar 

47   

Mengelola akuntansi 

transaksi Zakat, 

Infaq,Sodaqoh(ZIS) 

Memvalidas kebenaran dokumen 

sumber 

48     

Menilai penyajian transaksi zakat, 

infaq, shodaqoh dalam laporan 

keuangan  

49   
Mengelola laporan 

keuangan bank syariah 
Membuat neraca 

50     Membuat laporan laba rugi 

51     Membuat laporan arus kas 

52     

Menganalisis tingkat kesehatan 

bank syariah secara keseluruhan 

(CAMEL) 

53   

Memasarkan 

Produk/Layanan 

Penghimpunan Dana Pihak 

Ketiga 

menelaah tatacara pemasaran bagi 

produk penghimpunan dana pihak 

ketiga 

54     

menentukan pola pemasaran bagi 

produk penghimpunan dana pihak 

ketiga 

55   
Mengelola surat 

pemberitahuan pajak 

Menyiapkan dokumen transaksi 

pemungutan dan pemotongan 

pajak penghasilan (PPh) 

56     
Menyiapkan SPT Tahunan pajak 

penghasilan pasal 21 

57     
Menyiapkan SPT tahunan PPh 

wajib pajak orang pribadi 

58     
Menyiapkan SPT tahunan PPh 

wajib Pajak badan 

59     

Menyusun SPT Masa pajak 

Pertambahan nilai (PPN) dan 

pajak penjualan barang mewah 

(PPn-BM) 



Kode : 1.492GM1080 

Mata Ujian : Persiapan Grafika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 



9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran  

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     
Menggunakan media 

pembelajaran dan 



pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam pe 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 



24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu.  

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang 

bersifat konsepsi, 

apresiasi, dan kreasi/ 

rekreasi) yang 

mendukung pelaksanaan 

pembelajaran dasar-

dasar kegrafikaan 

Mengidentifikasi penguasaan 

pengetahuan ruang lingkup kerja 

grafika 

2     

Mengidentifikasi ruang lingkup 

bidang pekerjaan yang ada di 

industri percetakan.pelaksanaan 

pembelajan dasar-dasar 

kegrafikaan 

3     

Menganalisis sejarah 

perkembangan teknologi industri 

grafika 

4     

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir teknologi 

kegrafikaan 

5     

Mengidentifikasi penguasaan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural terkait dengan 

bahan-bahan grafika 

6     
Mengidentifikasi perkembangan 

teknik cetak 

7     

Mengidentifikasi penguasaan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural terkait dengan 

barang grafika 

8     

Mengidentifikasi penguasaan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural Tipografi (huruf 

dan angka) 



9     
Mengidentifikasi variasi 

huruf/tipografi 

10     
Mengidentifikasi berbagai macam 

mesin produksi grafika 

11     
Mengklasifikasikan huruf dan 

anatomi huruf 

12     

Menganalisis dan menerapkan 

penggunaan elemen tata letak pada 

cover yang sesuai dengan isi buku 

13     
Mengidentifikasi konseptual unsur 

persiapan grafika 

14     Menganalisis struktur logo 

15     
Mengidentifikasi konseptual 

syarat-syarat sebuah logo 

16     

Mengidentifikasi penguasaan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural terkait dengan 

perwajahan / layout cover 

17     
Mengidentifikasi prinsip-prinsip 

layout/ tata letak 

18     
Menganalisis elemen-elemen cover 

buku 

19     
Mengidentifikasi jenis-jenis 

ilustrasi  

20     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

ilustrasi berdasarkan cara 

pengerjaannya. 

21     
Menganalisis prinsip penyusunan 

dalam sebuah barang cetakan 

22     

Mengidentifikasi penguasaan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural terkait dengan 

aplikasi komputer pada proses 

persiapan cetak 



23     
Mengidentifikasi penguasaan 

pengetahuan operasional pra cetak 

24     
Menganalisis fungsi software 

dalam industri grafika 

25     
Mengidentifikasi penerapan dan 

konsep jenis kertas 

26     
Menganalisis fungsi barang 

cetakan 

27     
Menganalisis karakter barang 

cetakan 

28     

Mengidentifikasi penguasaan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural terkait dengan 

warna dan cahaya 

29     
Menganalisis penggunaan warna 

spektrum dan warna pigmen 

30     
Menganalisis konsep kepekaan 

warna terhadap film 

31   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu 

Menganalisis fungsi barang 

cetakan 

32     

Mengidentifikasi penerapan konsep 

dan prosedur praktek dan 

eksplorasi perwajahan 

menggunakan dasar dan prinsip 

tata letak 

33     

Merancang pembelajaran berkarya 

menggambar huruf, simbol dan 

logo 

34     

Mengidentifikasi kriteria materi 

pembelajaran berkreasi penerapan 

huruf, simbol, logo pada 

perwajahan 

35     

Menilai penerapan materi 

pembelajaran penarapan huruf, 

angka, simbol, logo 



36   

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang 

bersifat konsepsi, 

apresiasi, dan kreasi/ 

rekreasi) yang 

mendukung pelaksanaan 

pembelajaran kalkulasi 

grafika 

Merumuskan kalkulasi perusahaan 

grafika 

37     

Menyusun harga pokok barang 

cetakan untuk menentukan 

kakulasi 

38     

Menilai penerapan struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang bersifat 

konsepsi, apresiasi, dan kreasi) 

yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran kalkulasi grafika 

39     

Mengidentifikasi penguasaan 

pengetahuankalkulasi perusahaan 

grafika 

40     

Mengidentifikasi konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

perhitungan bahan-bahan pada pra 

cetak  

41     

Mengidentifikasi penguasaan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural terkait dengan 

penghitungan harga pokok barang 

cetakan untuk menentukan 

kakulasi harga jual 

42     

Mengidentifikasi prosedural terkait 

dengan penyusunan perhitungan 

biaya perusahaan 

43   

Merencanakan brief 

konsep desain menjadi 

artwork yang siap 

diproses kamera( ready 

to camera) 

Mengidentifikasi penerapan 

struktur, konsep, dan pola pikir 

keilmuan (mencakup materi yang 

bersifat konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi yang mendukung 



pelaksanaan brief konsep desain 

menjadi artwork yang siap diproses 

kamera(ready to camera) 

44     
Mengidentifikasi ruang lingkup pra 

cetak proses camera 

45     
Mengidentifikasi proses 

pengembangan film 

46     
Mengedit foto reproduksi 

(membuat film) 

47     

Menggunakan peralatan dan bahan 

yang digunakan dalam pekerjaan 

foto reproduksi dan montase. 

48     

Membandingkan teknik 

penggabungkan image secara 

elektronik dan secara manual 

49   

Menganalisis materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir ilmu-ilmu 

output image melalui 

image setter 

Menyimpulkan pemecahan 

masalah dalam digital film 

50     

Mengidentifikasi penerapan 

struktur, dan prosedural tentang 

output resolusi film separasi 

51     
Mengidentifikasi persyaratan 

kamar gelap (dark room) 

52     Menganalisis proses afdruk film 

53     
Mengidentifikasi teknik-teknik 

dalam fotografi 

54   

Menganalisis materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir ilmu-ilmu 

teknik plate setting 

Menganalisis teknik plate offset 

lythography  

55     
Menganalisis teknik plate 

flexography 

56     
Mengidentifikasi cetak 

konvensional 



57     
Mengidentifikasi macam-macam 

plate pad printing 

58     
Menganalisis ruang lingkup acuan 

cetak saring 

59     
Memahami prosedur alat dan 

bahan dalam cetak offset 

60 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Mengevaluasi penerapan 

struktur, konsep-konsep, 

dan pola pikir ilmu-ilmu 

yang terkait dengan 

pembelajaran dasar-

dasar kegrafikaan 

Menilai secara kognisi terhadap 

tugas membuat kliping tentang 

macam-macam jenis huruf oleh 

siswa terkait dengan indikator 

ketercapaiannya 

61     

Menilai hasil kompetensi 

pedagogik setelah peserta didik 

menyelesaikan pembelajaran dasar-

dasar kegrafikaan 

62     

Menilai penerapan materi 

pembelajaran apresiasi penerapan 

huruf, simbol, logo, pada 

perwajahan pada berbagai aspek 

63     

Menilai aspek psikomotor 

penerapan pembelajaran persiapan 

grafika 

64     

Menilai perkembangan teknologi 

digital dalam pembelajaran dasar-

dasar kegrafikaan 

65   

Melakukan refleksi 

terhadap penilaian 

kinerja sendiri dalam 

pembelajaran dasar-

dasar kegrafikaan 

Memperbaiki kinerja sendiri dalam 

pembelajaran apresiasi dasar-dasar 

kegrafikaan 

66     

Memperbaiki kinerja sendiri dalam 

pembelajaran dasar-dasar 

kegrafikaan terkait dengan 

teknologi 

67     
Memperbaiki kinerja sendiri dalam 

pembelajaran dasar-dasar 



kegrafikaan terkait dengan media 

pembelajaran 

68     

Mengidentifikasi kelemahan 

kinerja sendiri dalam pembelajaran 

persiapan grafika 

69   

.Mengikuti kemajuan 

zaman dengan belajar 

dari berbagai sumber 

Mengidentifikasi kemajuan 

teknologi komputer yang mampu 

menjadikan sarana alih teknologi 

manual output menjadi digital 

output  

70     

Mengidentifikasi permasalahan 

pembelajaran terkait dengan 

kemajuan teknologi 

Kode : 1.491GM1080 

Mata Ujian : Produksi Grafika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 
Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 



dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran  

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

15   
Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 



belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam pe 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  



22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 



28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai penguasaan 

pengetahuan 

Manajemen Produksi 

Grafika 

Menguasai penguasaan 

pengetahuan faktual, dan 

konseptual, serta 

prosedural terkait dengan 

teknologi Produksi 

Grafika 

Mengidentifikasi penerapan 

pengetahuan faktual, dan 

konseptual, serta prosedural 

terkait dengan Hierarki Produksi 

Grafika 

2     

Menjelaskan penerapan 

pengetahuan faktual, dan 

konseptual, serta prosedural 

terkait dengan Alur Produksi 

Grafika. 

3   

Menguasai pengetahuan 

Problematika dan 

Manajemen teknik 

industri grafika. 

Menganalisis prosedur pekerjaan 

sesuai dengan Standard 

Operating Procedure (SOP) 

4     

Merumuskan penerapan 

pengetahuan faktual, dan 

konseptual dengan Kalkulasi 

dan Manajemen Produksi 

Grafika 

5 

Menguasai penguasaan 

pengetahuan berbagai 

teknologi alat cetak 

dalam produksi grafika 

Menguasai penguasaan 

pengetahuan berbagai 

teknologi alat cetak 

dalam produksi grafika 

Mengidentifikasi penerapan 

penguasaan pengetahuan 

berbagai teknologi mesin/alat 

Cetak dalam produksi grafika 



6     
Menganalisis berbagai teknologi 

alat cetak pada Produksi Grafika 

7   

Menguasai pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi Cetak 

Offset dalam produksi 

grafika 

Mengindentifikasi pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi Cetak Offset 

dalam produksi grafika 

8     

Mengkategorikan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi Cetak Offset 

dalam produksi grafika 

9     

Menerapkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi Cetak Offset 

dalam produksi grafika 

10     

Mengemukakan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan Area 

Cetak Offset 

11     

Mengidentifikasikan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural terkait dengan 

Pelat Cetak Offset 

12     

Mengkategorikan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan Pelat 

Cetak Offset 

13     

Mengidentifikasikan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural terkait dengan 

Blanket/Kain Karet pada Cetak 

Offset 

14     

Memaksimalkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

Blanket/Kain Karet pada Cetak 

Offset 



15     

Mengidentikasikan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan Inking 

Roll/Rol Penintaan pada Cetak 

Offset 

16     

Memaksimalkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan Tinta 

untuk Cetak Offset 

17     

Mengkategorikan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan Tinta 

untuk Cetak Offset 

18   

Menguasai pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi 

Digital Printing 

Mengidentifikasi pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi Digital 

Printing 

19     

Menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi Digital 

Printing 

20   

Menguasai pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi 

Sablon 

Mengidentfikasii pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi Sablon 

Manual 

21     

Menyiapkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan Monyl 

untuk Sablon Manual 

22     

Menyiapkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Tinta untuk Sablon 

Manual 

23     

Memaksimalkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 



teknologi Tinta untuk Sablon 

Manual 

24     

Mengidentitikasi pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi Sablon 

Digital 

25     

Menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi cetak Sablon 

Digital 

26   

Menguasai pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi cetak 

Flexo untuk industri dan 

produk komersial 

Menjelaskan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Cetak Flexografi 

untuk industri dan produk 

komersial 

27     

Memperjelas pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Cetak Flexografi 

untuk industri dan produk 

komersial 

28     

Menerapkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Cetak Flexografi 

untuk industri dan produk 

komersial 

29     

Mengkategorikan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Cetak Flexogragi 

untuk industri dan produk 

komersial 

30   

Menguasai pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi cetak 

Menjelaskan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Cetak Rotogravure 



Rotogravure untuk 

industri dan produk 

komersial 

untuk industri dan produk 

komersial 

31     

Memaksimalkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Cetak Rotogravure 

untuk industri dan produk 

komersial 

32   

Menganalisis penguasaan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

Kualitas produksi grafika 

Mengidentifikasi manajemen 

warna (color managemen) 

33     

Memaksilkan penerapan 

manajemen warna (color 

managemen) 

34 

Menguasai 

pengetahuan faktual, 

konseptual, dan 

prosedural terkait 

dengan perkembangan 

teknologi Bahan 

Produksi Grafika 

Menganalisis penguasaan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

berbagai teknologi bahan 

berupa Kertas 

Mengidentifikasi berbagai 

macam pengetahuan faktual, 

konseptual dan prosedural 

teknologi bahan yang berupa 

Kertas 

35     

Mengidentifikasi berbagai 

macam pengetahuan faktual 

bahan yang berupa Kertas yang 

dijual di pasaran 

36     

Mengkategorikan berbagai 

macam pengetahuan faktual 

bahan yang berupa Kertas yang 

dijual di pasaran 

37     

Menjelaskan penerapan berbagai 

macam pengetahuan faktual, 

konseptual dan prosedural 

teknologi bahan yang berupa 

Kertas 

38     

Memperjelas penerapan 

berbagai macam pengetahuan 

faktual, konseptual dan 



prosedural teknologi bahan yang 

berupa kertas 

39     

Mengkreasikan penerapan 

berbagai macam pengetahuan 

faktual, konseptual dan 

prosedural teknologi bahan yang 

berupa kertas 

40     

Menegaskan berbagai macam 

ukuran bahan yang berupa kertas 

yang beredar dipasaran 

41     

Mengkategorikan berbagai 

macam tipe bahan yang berupa 

kertas yang beredar dipasaran 

42     

Menjelaskan berbagai macam 

tipe bahan yang berupa Karton 

Box sebagai bahan untuk 

kemasan 

43   

Menganalisis penerapan 

berbagai macam 

pengetahuan faktual, 

konseptual dan 

prosedural teknologi 

bahan yang berupa Kaos 

Mengidentifikasi berbagai 

macam pengetahuan faktual, 

konseptual dan prosedural 

teknologi bahan yang berupa 

Kaos 

44     

Mengkategorikan berbagai 

macam pengetahuan faktual, 

konseptual dan prosedural 

teknologi bahan yang berupa 

Kaos 

45 

Menguasai penguasaan 

pengetahuan teknologi 

Finishing dalam 

produksi grafika untuk 

nilai estetik pada hasil 

cetak 

Menguasai pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Emboss pada 

Produksi Grafika 

Menegaskan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Emboss pada Produksi 

Grafika 

46     

Menerapkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan Teknik 

Cetak Emboss 



47   

Menegaskan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Pond dan Laser 

Cutting pada Produksi 

Grafika 

Mengidentifikasi pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Pond 

48     

Menerapkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Pond 

49     

Mengidentifikasi pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Laser Cutting pada 

Produksi Grafika 

50     

Menegaskan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Laser Cutting pada 

Produksi Grafika 

51   

Menguasai pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Laminasi dan 

UV Varnishing pada 

Produksi Grafika 

Mengidentifikasikan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural terkait dengan 

Teknik Laminasi 

52     

Mengidentifikasikan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural terkait dengan 

Teknik Laminasi 

53     

Menerapkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan Teknik 

Laminating 

54     

Memadukan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan Teknik 

Laminating 



55     

Menjelaskan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan Teknik 

Laminating 

56     

Mengidentifikasikan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural terkait dengan 

Teknik UV Varnishing 

57     

Memaksilmalkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan Teknik 

UV Varnishing 

58   

Menguasai pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Foil pada 

Produksi Grafika 

Mengidentifikasi pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Foil pada Produksi 

Grafika 

59     

Mengkategorikan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Foil pada Produksi 

Grafika 

60     

Menjelaskan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan 

prosedural terkait dengan 

teknologi Cold Foil Printing 

pada Produksi Grafika 

61 

Menguasai berbagai 

macam pengetahuan 

faktual, konseptual dan 

prosedural produksi 

grafika untuk mencapai 

finishing yang 

berkualitas 

Memahami berbagai 

macam pengetahuan 

faktual, konseptual dan 

prosedural produksi 

grafika untuk mencapai 

finishing yang 

berkaulitas dalam proses 

Pelipatan 

Mengidentifikasi berbagai 

macam pengetahuan faktual, 

konseptual dan prosedural 

produksi grafika untuk mencapai 

finishing yang berkaulitas dalam 

proses Pelipatan 

62     

Menerapkan berbagai macam 

pengetahuan faktual, konseptual 

dan prosedural produksi grafika 

untuk mencapai finishing yang 



berkaulitas dalam proses 

Pelipatan 

63   

Memahami berbagai 

macam pengetahuan 

faktual, konseptual dan 

prosedural produksi 

grafika untuk mencapai 

finishing yang 

berkaulitas dalam proses 

Penyusunan 

Mengidentifikasi berbagai 

macam pengetahuan faktual, 

konseptual dan prosedural 

produksi grafika untuk mencapai 

finishing yang berkaulitas dalam 

proses Penyusunan Manual 

64     

Menjelaskan berbagai macam 

pengetahuan faktual, konseptual 

dan prosedural produksi grafika 

untuk mencapai finishing yang 

berkualitas dalam proses 

Penyusunan Manual 

65   

Memahami berbagai 

macam pengetahuan 

faktual, konseptual dan 

prosedural produksi 

grafika untuk mencapai 

finishing yang 

berkaulitas pada Proses 

Pengeleman 

Mendefinisikan berbagai macam 

pengetahuan faktual, konseptual 

dan prosedural produksi grafika 

untuk mencapai finishing yang 

berkualitas pada Proses 

Pengeleman 

66     

Menjelaskan berbagai macam 

pengetahuan faktual, konseptual 

dan prosedural produksi grafika 

untuk mencapai finishing yang 

berkaulitas pada Proses 

Pengeleman 

67   

Memahami berbagai 

macam pengetahuan 

faktual, konseptual dan 

prosedural produksi 

grafika untuk mencapai 

finishing yang 

berkaulitas pada Proses 

Penjilidan 

Mengidentifikasikan berbagai 

macam pengetahuan faktual, 

konseptual dan prosedural 

produksi grafika untuk mencapai 

finishing yang berkualitas pada 

Proses Penjilidan 

68     

Mengkategorikan berbagai 

macam pengetahuan faktual, 

konseptual dan prosedural 



produksi grafika untuk mencapai 

finishing yang berkualitas pada 

Proses Penjilidan Perfect 

Binding 

69     

Mengkategorikan berbagai 

macam pengetahuan faktual, 

konseptual dan prosedural 

produksi grafika untuk mencapai 

finishing yang berkualitas pada 

Proses Penjilidan dengan Kawat 

70   

Memahami berbagai 

macam pengetahuan 

faktual, konseptual dan 

prosedural produksi 

grafika yang 

berhubungan teknik 

cetak khusus untuk 

mencapai finishing yang 

berkualitas 

Menjelaskan berbagai macam 

pengetahuan faktual, konseptual 

dan prosedural produksi grafika 

yang berhubungan teknik cetak 

khusus 

71     

Menerapkan berbagai macam 

pengetahuan faktual, konseptual 

dan prosedural produksi grafika 

yang berhubungan teknik cetak 

untuk keperluan khusus 

Kode : 3.236GZ0000 

Mata Ujian : Qur'an-Hadist (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Mampu merumuskan 

indikator pencapain 

kompetensi 

Perumusan Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Disajikan ayat al-qurâ€™an dan hadis, 

peserta didik dapat menyajikan 

keterkaitan isi kandungan ayat al-

qurâ€™an dengan hadis mengenai 

akhlak mulia 

2 

Mampu merumuskan 

indikator pencapain 

kompetensi sesuai 

dengan tuntutan 

pembelajaran abad 21 

IPK untuk 

pembelajaran abad 

21 

Disajikan ilustrasi tentang rumusan 

IPK, peserta didik dapat 

mengidentifikasi rumusan IPK yang 

bermuatan tuntutan pembelajaran abad 

21 



3 

Mampu 

melaksanakan 

pembelajaran Al-

qurâ€™an-Hadis 

dengan metode 

pembelajaran aktif 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Disajikan ilustrasi pembelajaran, siswa 

dapat menunjukkan metode 

pembelajaran al-qurâ€™an-hadis 

untuk MI 

4 

Mampu menganalisis 

perkembangan moral, 

spiritual, intelektual, 

emosional dan sosial 

Perkembangan 

Moral peserta didik 

Disajikan kasus terkait dengan 

tindakan menyimpang, peserta didik 

dapat menentukan karakteristik 

perkembangan moral peserta didik 

5 

Mampu menganalisis 

ragam teori belajar 

untuk pembelajaran 

Al-qurâ€™an-Hadis 

Teori Belajar Sosial 

Disajikan ilustrasi tentang peran dan 

fungasi orang tua dalam pembentukan 

prilaku siswa, peserta didik dapat 

mengidentifikasi peran dan fungsi 

keluarga dalam pembentukan sikap dan 

prilaku 

6   
Teori Belajar 

Behavioristik 

Disajikan ilustrasi terkait dengan gaya 

belajar, peserta didi dapat 

mengidentifikasi karakteristik gaya 

belajar peserta didik berdasarkan teori 

belajar behavioristik, 

7   
Teori Belajar 

Kognitif 

Disajikan ilustrasi terkait dengan gaya 

belajar, peserta didi dapat 

mengidentifikasi karakteristik gaya 

belajar peserta didik berdasarkan teori 

belajar kognitif, 

8   
Teori Belajar 

konstruktivisme 

Disajikan ilustrasi terkait dengan gaya 

belajar, peserta didi dapat 

mengidentifikasi karakteristik gaya 

belajar peserta didik berdasarkan teori 

belajar konstruktivisme 

9   
Teori Belajar 

Humanistik 

Disajikan ilustrasi terkait dengan gaya 

belajar, peserta didi dapat 

mengidentifikasi karakteristik gaya 

belajar peserta didik berdasarkan teori 

belajar humanistik 

10   Teori Belajar Sosial 

Disajikan ilustrasi terkait dengan gaya 

belajar, peserta didi dapat 

mengidentifikasi karakteristik gaya 



belajar peserta didik berdasarkan teori 

belajar sosial 

11 

Mampu menganalisis 

tuntutan dan 

tantangan 

pembelajaran abad 

pada pembelajaran 

Al-qurâ€™an-Hadis 

Pembelajaran Abad 

21 

Disajikan ilustrasi terkait dengan 

rumusan IPK yang bermuatan tuntutan 

pembelajaran abad 21, peserta didik 

dapat mengidentifikasi muatan 

pembelajaran abad 21 

12   

Pelaksanaan 

Pembelajaran Aktif 

dalam Pembelajaran 

Al-qurâ€™an-Hadis 

Disajikan ilustrasi pembelajaran aktif 

dalam pembelajaran Al-qurâ€™an-

Hadis, peserta didik dapat 

mengidentifikasi karakteristik 

pembelajaran problem based learning, 

every one is a teacher, poster comment, 

example non example dan role playing 

13     

Disajikan ilustrasi pembelajaran aktif 

dalam pembelajaran Al-qurâ€™an-

Hadis, peserta didik dapat 

mengidentifikasi karakteristik 

pembelajaran Problem based learning 

14 

Mampu menganalisis 

tuntutan dan 

tantangan 

pembelajaran abad 21 

pada pembelajaran 

Al-qurâ€™an-Hadis 

Pelaksanaan 

Pembelajaran Aktif 

dalam Pembelajaran 

Al-qurâ€™an-Hadis 

Disajikan ilustrasi pembelajaran aktif 

dalam pembelajaran Al-qurâ€™an-

Hadis, peserta didik dapat 

mengidentifikasi karakteristik 

pembelajaran Everyone is a Teacher 

Here 

15     

Disajikan ilustrasi pembelajaran aktif 

dalam pembelajaran Al-qurâ€™an-

Hadis, peserta didik dapat 

mengidentifikasi karakteristik 

pembelajaran Poster comment 

16     

Disajikan ilustrasi pembelajaran aktif 

dalam pembelajaran Al-qurâ€™an-

Hadis, peserta didik dapat 

mengidentifikasi karakteristik 

pembelajaran Example non Example 

17   
Pengembangan 

kemampuan inovatif 

Disajikan ilustrasi pembelajaran Al-

qurâ€™an-Hadis, peserta didik dapat 

merancang pembuatan media 

pembelajaran inovatif 



18   
Pembelajaran di era 

revolusi industry 4.0 

Disajikan deskripsi terkait dengan 

tantangan yang yang dihadapi dunia 

pendidikan dalam era revolusi industry 

4.0, peserta didik dapat menentukan 

model pembelajaran yang relevan 

dengan tuntutan era revolusi industry 

4.0 

19   

Tahapan 

Perkembangan 

Intelektual Peserta 

Didik 

Disajikan kasus tentang prilaku taat 

terhadap norma dan aturan yang 

berlaku, peserta didik dapat menelaah 

karakteristik perkembangan intelektual 

sesuai dengan tahapan perkembangan 

intelektual 

20   

Tahapan 

Perkembangan 

Moral-Spiritual 

Peserta Didik 

Disajikan kasus tentang prilaku taat 

terhadap norma dan aturan yang 

berlaku, peserta didik dapat menelaah 

karakteristik perkembangan moral-

spiritual sesuai dengan tahapan 

perkembangan moral 

21     

Disajikan kasus terkait dengan prilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh 

oknum siswa di satu daerah, peserta 

didik dapat menelaah factor-faktor 

penyebab oknum siswa berprilaku 

menyimpang 

22 

Mampu menganalisis 

terkait dengan 

rasionalitas perubahan 

kurikulum 

Konsep perubahan 

kurikulum 

Disajikan uilustrasi terkait dengan 

perlunya perubahan kurikulum agar 

terus menunjukkan relevansi dan 

kesinambungannya sesuai dengan 

dinamika zaman, peserta didik dapat 

mengidentifikasi alasan perlunya 

perubahan kurikulum 

23   
Konsep 

pembelajaran aktif 

Disajikan ilustrasi pembelajaran aktif, 

peserta didik dapat menentukan model 

pembelajaran aktif yang berorientasi 

pada pengembvangan kemampuan 

menemukan konsep 

24   
Pembelajaran abad 

21 

Disajikan ilustrasi terkait dengan 

rumusan IPK yang bermuatan tuntutan 

pembelajaran abad 21, peserta didik 



dapat mengidentifikasi muatan 

pembelajaran abad 21 

25   
Pengembangan 

Materi Ajar 

Disajikan satu contoh pengembangan 

materi pembelajaran Al-qurâ€™an-

Hadis, peserta didik dapat 

mengidentifikasi struktur materi ajar 

26   
Pembelajaran Abad 

21 

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru Al-qurâ€™an-Hadis, peserta 

didik dapat mengidentifikasi tuntutan 

pembelajaran abad 21 

27   
Konsep Pengukuran 

dalam Pembelajaran 

Disajikan ilustrasi dalam pembelajaran 

Ak-qurâ€™an-Hadis, peserta didik 

dapat merumuskan konsep pengukuran 

dalam pembelajaran 

28   

Pendekatan Saintifik 

dalam Pembelajaran 

Al-qurâ€™an-Hadis 

Disajikan ilustrasi dalam pembelajaran 

Al-qurâ€™an-Hadis, peserta didik 

dapat mengidentifikasi langkah-

langkah dalam penerapan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran 

29   
Program Remedial 

dalam Pembelajaran 

Disajikan ilustrasi terkait dengan upaya 

guru dalam memfasilitasi siswa yang 

bermasalah dalam pembelajaran, 

peserta didik dapat menetukan model 

remedial dalam pembelajaran 

30   
Program Pengayaan 

dalam Pembelajaran 

Disajikan ilustrasi terkait dengan upaya 

guru dalam memfasilitasi siswa yang 

berkemampuan lebih, peserta didik 

dapat menetukan model pengayaan 

dalam pembelajaran 

31 

Mampu mendesai 

proposal PTK dan 

menyusun laporan 

hasil penelitian 

Konsep Dasar 

Penelitian Tindakan 

Kelas 

Disajikan deskripsi tentang 

pelaksanaan PTK, peserta didik dapat 

menetukan langkat-langkah dalam 

penyusunan proposal PTK 

32   
Ragam Karya Tulis 

Ilmiah (KTI) 

Disajikan narasi tentang ragam karya 

tulis ilmiah, peserta didik dapat 

mengidentifikasi ragam karya tulis 

ilmiah 



33     

Menginterpretasikan materi ilmu-ilmu 

yang relevan dengan pembelajaran 

Akidah Akhlak 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Memahami pengertian Al-

Qur`an menurut para 

ulamaâ€™. 

Pengertian Al-

Qurâ€™an 

Disajikan dua definisi Al-

Qurâ€™an menurut para 

ulama, peserta didik 

menentukan titik 

perbedaan atau persamaan 

dari dua pengertian 

tersebut 

2 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al-Fatihah (1), an-Nas 

(114), al-Falaq (113) dan al-

Ikhlas (112) 

Q.S Al- Fatihah 

Disajikan cerita peserta 

didik dapat menentukan 

ayat yang tepat 

3   

Q.S. al-Fatihah (1), an-

Nas (114), al-Falaq 

(113) dan al-Ikhlas 

(112) 

Disajikan ilustrasi peserta 

didik dapat menentukan 

ayat yang tepat 

4     

Disajikan cerita peserta 

didik dapat menentukan 

ayat yang tepat 

5 
Memahami tujuan dan fungsi 

Al-Qur`an 
Fungsi Al-Qur`an 

Disajikan sebuah ayat Al-

Qurâ€™an tentang fungsi 

Al-Qurâ€™an, peserta 

didik menentukan fungsi 

Al-Qurâ€™an yang 

terdapat dalam ayat 

tersebut 

6 
Memahami pokok-pokok isi 

Al-Qur`an 

Pokok-pokok isi Al-

Qur`an 

Disajikan sebuah ayat Al-

Qurâ€™an, peserta didik 

mengidentifikasi 

kandungan tema pokoknya 

7 

Memahami manfaat dan 

hikmah kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnudzdan), 

Hidup lebih damai 

dengan mujahadah an-

nafs, husnudzdzan dan 

ukhuwah 

Disajikan Q.S. al-Hujurat 

(49): 12 atau Q.S. al-

Hujurat (49): 10 tentang 

ukhuwah, peserta didik 



dan persaudaraan (ukhuwah) 

yang terdapat surah al-Anfal 

(8) : 72; QS. al-Hujurat (49): 

12, QS. al-Hujurat (49): 10 

serta hadis riwayat al-Bukhari 

dari Abu Hurairah 

menentukan maksud ayat 

tersebut 

8 

Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an dan hadis tentang 

makanan yang halal dan baik 

pada surah al-Baqarah 

(2):168â€“169, al-Baqarah 

(2): 172â€“173, dan hadis 

riwayat Abu Dawud dari 

Maâ€™dikariba ra. dan hadis 

riwayat At-Tirmizi dari Abu 

Hurairah ra. 

Hidup lebih sehat 

dengan makanan yang 

halal dan baik 

Disajikan sebuah ayat dari 

Q.S. al-Baqarah (2): 

168â€“169 atau al-Baqarah 

(2): 172â€“173 tentang 

makanan yang baik dan 

halal, peserta didik 

menentukan maksud ayat 

9 

Mengidentifikasikan konsep 

syukur nikmat Allah pada 

Surah az-Zukhruf (43) 

:9â€“13, surah al-â€˜Ankabut 

(29):17, dan hadis Ahmad dari 

Asyâ€™ab bin Qaisy ra., 

hadis Abu Dawud dari Abu 

Hurairah ra., hadis Ahmad 

dari Asyâ€™ab bin Qaisy ra. 

dan hadis riwayat Muslim d 

Betapa syukurku 

kepadaMu 

Disajikan contoh perilaku 

bersyukur atas nikmat 

Allah swt. sebagaimana 

terkandung dalam Q.S. az-

Zukhruf (43): 9â€“13 dan 

Q.S. al-â€˜Ankabut (29): 

17, peserta didik 

menentukan ayat yang 

sesuai perilaku tersebut 

10   
Hadis Abu Dawud dari 

Abu Hurairah ra 

Disajikan sebuah hadis 

riwayat Abu Dawud dari 

Abu Hurairah ra. atau 

riwayat Muslim dari Abu 

Hurairah ra., tentang 

syukur nikmat, peserta 

didik menentukan maksud 

hadis 

11 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al- Kafirun (109), Q.S al-

Bayyinah (98) tentang 

toleransi dan membangun 

kehidupan umat beragama dan 

hadis riwayat Ahmad, At-

Tirmzi, Ibnu Hibban, Al-

Hakim, Al-Baihaqi dari Ibnu 

Q.S. al- Kafirun (109) 

Disajikan Q.S Al- Kafirun 

ayat 4, peserta didik dapat 

menentukan prilaku yang 

terkandung dalam ayat 

tersebut 



Umar r.a. dan hadis riwayat 

Muslim dari Anas bin Mali 

12     

Disajikan narasi tentang 

sikap teguh pendirian, 

peserta didik dapat 

menentukan ayat yang 

sesuai 

13 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al-Lahab (111) dan Q.S 

an-Nasr (110) tentang 

problematika dakwah 

Q.S. al-Lahab (111) 

Disajikan Q.S Al- Lahab 

ayat 4 peserta didik dapat 

menganalisis problematika 

yang dialami Rosulullah 

SAW dalam berdakwah 

14 

Disajikan Q.S Al- Lahab ayat 

4 peserta didik dapat 

menganalisis problematika 

yang dialami Rosulullah SAW 

dalam berdakwah 

hadis riwayat Muslim 

dari Abu Hurairah 

Disajikan hadis tentang 

iman riwayat Muslim dari 

Abu Hurairah peserta didik 

dapat mengartikan kata 

yang bergaris bawah 

15 

Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an dan hadis tentang etos 

kerja pribadi muslim pada 

surah al-Jumuâ€˜ah (62): 

9â€“11; surah al-Qasas (28): 

77, dan hadis riwayat Ibnu 

Majah dari Miqdam bin 

Maâ€™dikariba dan hadis 

riwayat Ibnu Majah dari 

Hisyam bin Urwah dari 

ayahnya da 

Ayat-ayat Al-Qur`an 

dan hadis tentang etos 

kerja pribadi muslim 

Disajikan sebuah ayat dari 

Q.S. al-Qasas (28): 77 

tentang etos kerja pribadi 

muslim, peserta didik 

menentukan maksud ayat 

tersebut 

16     

Disajikan sebuah ayat dari 

Q.S. al-Jumuâ€˜ah (62): 9 

tentang etos kerja pribadi 

muslim, peserta didik 

menentukan maksud 

kalimat bergaris bawah 

ayat tersebut 

17 

Memahami kedudukan Al-

Qur`an dan hadis sebagai 

pedoman hidup umat manusia. 

Kedudukan Al-Qur`an 

dan hadis sebagai 

pedoman hidup umat 

manusia. 

Disajikan ilustrasi tentang 

kedudukan hadis, peserta 

didik dapat menentukan 

fungsi hadis terhadap Al-

Qurâ€™an 



18     

Disajikan QS. al-Maidah 

[5]: 38 dan hadis Muslim, 

peserta didik dapat 

menentukan fungsi hadis 

terhadap Al-Qurâ€™an 

19 

Memahami ayat-ayat al-

Qurâ€™an tentang manusia 

dan tugasnya sebagai hamba 

Allah dan khalifah di bumi 

pada Q.S al- Muâ€™minun 

[23] : 12-14, Q.S an-Nahl 

[16]: 78, Q.S al-Baqarah [2]: 

30-32 dan Q.S adz-Dzariyat 

[51]: 56. 

QS. al-Baqarah [2]: 30 

dan Q.S adz-Dzariyat 

[51]: 56 

Disajikan beberapa prilaku 

tugas manusia dan Q.S 

adz-Dzariyat [51]: 

56sebagai hamba Allah, 

peserta didik dapat 

menganalisis prilaku yang 

sesuai dengan ayat tersebut 

20 

Memahami ayat-ayat al-

Qur`an tentang keikhlasan 

dalam beribadah pada QS. al-

Anâ€˜am [6]: 162â€“163, QS. 

al-Bayyinah [98]: 5, dan hadis 

riwayat Bukhari dari Aisyah 

r.a. 

Keikhlasan dalam 

beribadah 

Disajikan kutipan peserta 

didik dapat menganalisis 

suatu fenomena 

berdasarkan kandungan 

ayat tentang keikhlasan 

dalam beribadah 

21 Memahami unsur-unsur hadis Unsur-unsur hadis 

Disajikan teks hadis 

peserta didik dapat 

mengidentifikasi unsur-

unsur hadits yang bergaris 

bawah 

22 
Memahami tujuan dan fungsi 

al-Qur`an 
Fungsi al-Qur`an 

Disajikan ayat peserta 

didik dapat menentukan 

fungsi al-Qur'an dalam 

ayat tersebut 

23 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al- Kafirun (109), Q.S al-

Bayyinah (98) tentang 

toleransi dan membangun 

kehidupan umat beragama dan 

hadis riwayat Ahmad, At-

Tirmzi, Ibnu Hibban, Al-

Hakim, Al-Baihaqi dari Ibnu 

Umar r.a. dan hadis riwayat 

Muslim dari Anas bin 

Toleransi dan 

membangun kehidupan 

umat beragama 

Disajikan hadis tentang 

toleransi dan membangun 

kehidupan umat beragama 

riwayat Muslim dari Anas 

bin Malik , peserta didik 

dapat menentukan sikap 

yang sesuai dengan hadis 

tersebut 



24 

Memahami ketentuan hukum 

bacaan mad â€˜iwad, mad 

layin, dan mad â€˜arid 

lissukun dalam Al-Qurâ€™an 

surah-surah pendek pilihan. 

Hukum bacaan mad 

â€˜iwad, mad layin, dan 

mad â€˜arid lissukun 

Disajikan beberapa ayat 

Alquran, peserta didik 

dapat memilih hukum 

bacaan mad â€˜arid 

lissukun 

25     

Disajikan ilustrasi dan 

beberapa ayat Alquran, 

peserta didik dapat 

memilih hukum bacaan 

Layyin 

26 

Memahami ayat-ayat al-

Qur`an tentang perilaku 

hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru pada QS. 

al-Israâ€™ [17]: 23â€“24, QS. 

Luqman [31]: 13â€“17, hadis 

riwayat Muslim dari Abu 

Hurairah r.a. dan hadis riwayat 

Bukhari dan Muslim dari 

Abdullah bin Amru r.a. 

Ayat-ayat al-Qur`an 

tentang perilaku hormat 

dan patuh kepada orang 

tua dan guru 

Menentukan contoh 

perilaku yang sesuai 

dengan kandungan ayat 

tentang hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru 

27     

Menentukan isi kandungan 

yang sesuai dengan hadis 

tentang hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru 

28 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al-Quraisy (106) dan Q.S. 

al-Insyirah (94) tentang 

ketentuan rezeki dari Allah 

Memahami isi 

kandungan Q.S. al-

Quraisy (106) dan Q.S. 

al-Insyirah (94) tentang 

ketentuan rezeki dari 

Allah 

Disajikan beberapa ayat 

dari Q.S. Qurays dan Q.S. 

al- insyirah, peserta didik 

dapat menganalisis 

keterkaitan isi 

kandungannya dengan 

benar 

29 

Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an dan hadis tentang 

kewajiban menuntut ilmu dan 

menyampaikannya kepada 

sesama pada surah at-Taubah 

(9) : 122, surah al-Mujadalah 

(58): 11 dan hadis riwayat 

Ibnu Majah dari Anas bin 

Malik ra. dan hadis riwayat 

Bukhari dari Abdu 

Hidup menjadi lebih 

mudah dengan ilmu 

pengetahuan 

Disajikan ilustrasi tokoh 

muslim yang gemar 

menuntut ilmu 

sebagaimana terkandung 

dalam Q.S. al-Mujadalah, 

peserta didik menganalisis 

ayat yang sesuai dengan 

tersebut 



30 

Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an dan hadis tentang pola 

hidup sederhana dan perintah 

menyantuni para duafa' pada 

surah al-Furqan: 67, al-

Israâ€™: 26â€“27, 29â€“30, 

al-Qasas: 79â€“82; surah al-

Baqarah: 177, Surah al-

Maâ€˜un (107): 1â€“7 , hadis 

riwayat Ibnu Majah dan Ah 

Pola hidup sederhana 

dan perintah 

menyantuni para 

duafaâ€™ 

Disajikan perilaku yang 

sesuai dengan pola hidup 

sederhana dan perintah 

menyantuni para duafa 

yang sesuai dengan Q.S. 

al-Furqan, peserta didik 

dapat menunjukkan lafal 

ayat yang sesuai dengan 

hal tersebut 

31     

Disajikan cerita singkat 

tentang pola hidup 

sederhana dan perintah 

menyantuni para 

duafaâ€™ sebagaimana 

terkandung dalam Q.S. al-

Qasas (28): 79-82, peserta 

didik dapat menunjukkan 

hikmah dari perilaku pada 

cerita tersebut 

32 

Menganalisis larangan 

pergaulan bebas dan perbuatan 

keji yang terdapat pada QS. al-

Israâ€™ [17]: 32, dan QS. an-

Nur [24]: 2, dan hadis riwayat 

al-Bukhari dari Abu Hurairah 

r.a. 

Ayat-ayat tentang 

larangan pergaulan 

bebas dan perbuatan 

keji 

Disajikan fenomena atau 

kasus sosial tentang 

perbuatan zina, dan ayat 

tentang larangan pergaulan 

bebas dan perbuatan keji 

peserta didik dapat meniai 

fenmena yang terjadi 

berdasarkan ayat tersebut 

33     

Disajikan teks hadis 

peserta didik dapat 

menyimpukan isi 

kandungan hadis tersebut 

34 

Memahami ayat-ayat al-

Qur`an dan hadis tentang 

toleransi dan etika pergaulan 

pada QS. al-Kafirun [109]: 

1â€“6, QS. Yunus [10]: 

40â€“41, QS. al-Kahfi [18]: 

29, QS. al-Hujurat [49]: 

10â€“13 dan hadis riwayat 

Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. 

Ayat-ayat al-Qur'an 

tentang toleransi dan 

etika pergaulan 

Disajikan beberapa contoh 

prilaku dan Q.S al- Hujurat 

[49]: 11, peserta didik 

dapat menentukan prilaku 

yang sesuai berdasarkan 

ayat tersebut 



35     

Disajikan Q.S al- Hujurat 

[49]: 10, peserta didik 

dapat menentukan maksud 

yang sesuai dengan ayat 

tersebut 

36 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al-Kaustar dan Q.S. al-

Maâ€™un tentang kepedulian 

sosial dan isi kandungan hadis 

tentang perilaku tolong-

menolong riwayat Al-Bukhari 

dari Abdullah Ibnu Umar, dan 

hadis riwayat Muslim dari 

Abu Hurairah, dan hadis 

tentang mencintai 

Perilaku tolong-

menolong dan 

mencintai anak yatim 

dalam fenomena 

kehidupan dan 

akibatnya 

Disajikan beberapa ayat 

dalam Q.S. al-Maâ€™un, 

peserta didik dapat 

menganalisis sikap yang 

tidak tergolong pendusta 

agama, dengan benar 

37 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al-Humazah (104) dan 

Q.S. at-Takasur (102) tentang 

sifat cinta dunia dan 

melupakan kebahagian hakiki 

Q.S. al-Humazah (104) 

dan Q.S. at-Takasur 

(102) tentang sifat cinta 

dunia dan melupakan 

kebahagian hakiki 

Disajikan beberapa ayat 

dari Q.S. at-Takasur , 

peserta didik dapat 

meyimpulkan isi 

kandungan yang sesuai 

dengan ayat tersebut 

dengan benar 

38 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al-Kaustar dan Q.S. al-

Maâ€™un tentang kepedulian 

sosial dan isi kandungan hadis 

tentang perilaku tolong-

menolong riwayat Al-Bukhari 

dari Abdullah Ibnu Umar, dan 

hadis riwayat Muslim dari 

Abu Hurairah, dan hadis 

tentang mencintai 

Perilaku tolong-

menolong dan 

mencintai anak yatim 

dalam fenomena 

kehidupan dan 

akibatnya 

Disajikan beberapa ayat 

dalam Q.S. al-Maâ€™un, 

peserta didik dapat 

menganalisis sikap yang 

tidak tergolong pendusta 

agama, dengan benar 

39 

Memahami ayat al-Qur`an dan 

hadis tentang ujian dan cobaan 

pada QS. al-Baqarah [2]: 

155â€“157, QS. Ali â€˜Imran 

[3]: 186, hadis riwayat muslim 

dari Suhaib r.a. dan hadis 

riwayat Tirmizi dari 

Musâ€™ab bin Saâ€™ad dari 

ayahnya 

QS. Ali â€˜Imran [3]: 

186 

Disajikan QS. Ali 

â€˜Imran [3]: 186 peserta 

didik dapat menentukan 

arti yang bergaris bawah 



40 

Disajikan QS. Ali â€˜Imran 

[3]: 186 peserta didik dapat 

menentukan arti yang 

bergarisbawah 

Kelestarian lingkungan 

hidup 

Disajikan ilustrasi/ gambar 

tentang (kerusakan alam) 

yang terkandung dalam 

Q.S. ar-Rum (30): 41-42, 

peserta didik dapat 

menunjukkan ayat yang 

sesuai 

41 

Memahami ayat-ayat al-

Qur`an dan hadis tentang 

toleransi dan etika pergaulan 

pada QS. al-Kafirun [109]: 

1â€“6, QS. Yunus [10]: 

40â€“41, QS. al-Kahfi [18]: 

29, QS. al-Hujurat [49]: 

10â€“13 dan hadis riwayat 

Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. 

Hadits tentang etika 

pergaulan 

Mengevaluasi perilaku 

sosial berdasarkan 

kandungan hadits tentang 

toleransi dan etika 

pergaulan 

42 

Memahami ayat-ayat al-

Qur`an dan hadis tentang 

kewajiban menuntut ilmu dan 

menyampaikannya kepada 

sesama pada QS. at-Taubah 

[9] : 122, QS. al-Mujadilah 

[58]: 11 dan hadis riwayat 

Ibnu Majah dari Anas bin 

Malik r.a. dan hadis riwayat 

Bukhari dari Abdullah 

Hadits tentang 

kewajiban menuntut 

dan menyampaikan 

ilmu 

Menjelaskan kandungan 

hadits tentang kewajiban 

menuntut ilmu dan 

menyampaikan kepada 

sesama 

43 

Memahami ayat-ayat al-

Qur`an tentang tanggung 

jawab manusia terhadap 

keluarga dan masyarakat 

sebagaimana yang terdapat 

pada QS. at-Tahrim [66]: 6, 

QS. Taha [20]: 132, QS. al-

Anâ€˜am [6]: 70, QS. an-

Nisaâ€™[4]: 36, QS. Hud [11] 

:117â€“119 dan hadis riwayat 

Al-B 

Ayat-ayat al-Qur`an dan 

hadits tentang tanggung 

jawab manusia terhadap 

keluarga dan 

masyarakat 

Menentukan contoh 

penerapan kandungan ayat 

al-Qur'an tentang tanggung 

jawab manusia terhadap 

keluarga dan masyarakat 

44 

Memahami ayat-ayat al-

Qur`an dan hadis tentang etos 

kerja pribadi muslim pada QS. 

al-Jumuâ€˜ah [62] 9â€“11; 

QS. al-Qasas [28]: 77, dan 

Ayat-ayat al-Qur'an dan 

hadits tentang etos kerja 

pribadi muslim 

Menganalisis prilaku yang 

sesuai dengan kandungan 

ayat tentang etos kerja 

pribadi muslim 



hadis riwayat Ibnu Majah dari 

Miqdam bin Maâ€™dikarib 

45 

Mengidentifikasikan konsep 

syukur nikmat Allah pada QS. 

az-Zukhruf [43] :9â€“13, QS. 

al-â€˜Ankabut [29]:17, dan 

hadis Ahmad dari Asyâ€™ab 

bin Qaisy r.a. 

Ayat-ayat al-Qur'an dan 

hadits tentang 

mensyukuri nikmat 

Allah 

Menjelaskan maksud ayat 

tentang mensyukuri nikmat 

Allah 

46     
Ayat- ayat al-Qur`an 

tentang ujian dan cobaan 

47 

Memahami ayat-ayat al-

Qur`an dan hadis tentang 

kelestarian lingkungan hidup 

pada QS. ar-Rum [30]: 

41â€“42, QS. al-Aâ€˜raf [7]: 

56â€“58, QS. [38]: 27, QS. al-

Furqan [25]: 45â€“50, QS. al-

Baqarah [2]: 204â€“206, hadis 

tentang kelestarian alam yang 

diriwayatkan oleh 

Ayat-ayat al-Qur`an 

tentang kelestarian 

lingkungan hidup 

Menjelaskan kandungan 

ayat-ayat al-Qur`an 

tentang kelestarian 

lingkungan hidup 

48 

Menganalisis ayat-ayat Al-

Qur`an tentang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang terdapat pada surah al-

â€˜Alaq: 1â€“5, surah Yunus: 

101; surah al-Baqarah: 164, 

dan hadis riwayat Abu Dawud 

dari Abu Dardaâ€™ ra. 

Ilmu pengetahuan dan 

teknolog 

Disajikan kandungan hadis 

tentang ilmu pengetahuan 

dan teknologi, peserta 

didik dapat menentukan 

hadisnya 

49 

Menganalisis ayat-ayat Al-

Qur`an tentang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang terdapat pada surah al-

â€˜Alaq: 1â€“5, surah Yunus: 

101; surah al-Baqarah: 164, 

dan hadis riwayat Abu Dawud 

dari Abu Dardaâ€™ ra. 

Ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

Disajikan gambar 

fenomena alam sesuai 

dengan Q.S. al-Baqarah 

(2): 164, peserta didik 

dapat menunjukkan ayat 

yang sesuai 

50 

Disajikan gambar fenomena 

alam sesuai dengan Q.S. al-

Baqarah (2): 164, peserta 

didik dapat menunjukkan ayat 

yang sesuai 

Q.S. al- Kafirun, Q.S al-

Bayyinah, hadis riwayat 

Ahmad, At-Tirmzi, 

Ibnu Hibban, Al-

Hakim, Al-Baihaqi dari 

Disajikan Hadis Riwayat 

Tirmidzi, tentang 

pentingnya berbuat baik 

terhadap teman dan 

tetanga, peserta didik dapat 



Ibnu Umar r.a. dan 

hadis riwayat Muslim 

dari Anas bin Malik 

menentukan contoh sikap 

yang sesuai dengan isi 

hadis tersebut dengan 

benar 

51 

Disajikan Hadis Riwayat 

Tirmidzi, tentang pentingnya 

berbuat baik terhadap teman 

dan tetanga, peserta didik 

dapat menentukan contoh 

sikap yang sesuai dengan isi 

hadis tersebut dengan benar 

Hukum bacaan 

Qalqalah 

Disajikan beberapa ayat 

Al-Qurâ€™an yang 

mengandung hukum 

bacaan qalqalah, peserta 

didik dapat menentukan 

ayat yang termasuk 

qalqalah sugra dengan 

benar 

52 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al-Lahab (111) dan Q.S 

an-Nasr (110) tentang 

problematika dakwah 

Q.S an-Nasr (110) 

Disajikan ayat ke 3 dari 

Q.S. an-Nasr dan beberapa 

contoh sikap, peserta didik 

dapat menunjukkan sikap 

yang sesuai dengan isi 

kandungan ayat tersebut, 

dengan benar. 

53 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al-Humazah (104) dan 

Q.S. at-Takasur (102) tentang 

sifat cinta dunia dan 

melupakan kebahagian hakiki 

Q.S. al-Humazah dan 

Q.S. at-Takasur 

Disajikan beberapa ayat 

dari Q.S. at-Takasur , 

peserta didik dapat 

meyimpulkan isi 

kandungan yang sesuai 

dengan ayat tersebut 

dengan benar 

54 

Memahami isi kandungan 

hadis tentang perilaku 

keseimbangan hidup di dunia 

dan akhirat riwayat Ibnu 

Asakir dari Anas dan hadis 

riwayat Muslim dari Abu 

Hurairah dan hadis riwayat 

Al-Bukhari dari Zubair bin 

Awwam 

Hadis tentang perilaku 

keseimbangan hidup di 

dunia dan akhirat 

riwayat Ibnu Asakir dari 

Anas, riwayat Muslim 

dari Abu Hurairah dan 

riwayat Al-Bukhari dari 

Zubair bin Awwam 

Disajikan beberapa contoh 

sikap tentang perilaku 

keseimbangan hidup di 

dunia dan akhirat, dan 

Hadis Riwayat Muslim 

dari Abu Hurairah peserta 

didik dapat menentukan 

sikap yang sesuai dengan 

hadis tersebut 

55     

Disajikan Hadis Riwayat 

Bukhari dari Zubair bin 

Awwam peserta didik 

dapat menentukan isi 

kandungan yang sesuai 

dengan hadis tersebut 



56 

Memahami ketentuan hukum 

mad silah, mad badal, mad 

tamkin, dan mad farqi dalam 

Q.S. al-Qariâ€˜ah (101), Q.S. 

az-Zalzalah (99) dan pada 

surah-surah pendek pilihan 

Mad silah, mad badal, 

mad tamkin, dan mad 

farqi 

Disajikan beberapa ayat 

Al- Qurâ€™an peserta 

didik dapat 

mengidentifikasi hukum 

bacaan mad silah qasirah, 

mad silah tawilah dan mad 

badal, dengan cara 

menjodohkan dengan 

benar 

57     

Disajikan beberapa ayat 

Al- Qurâ€™an peserta 

didik dapat 

mengidentifikasi hukum 

bacaan mad silah qasirah, 

dan mad badal, dengan 

benar 

58 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al-Qariâ€˜ah (101) Q.S. 

az-Zalzalah (99) tentang 

fenomena alam dalam 

kehidupan 

Q.S. az-Zalzalah 

Disajikan beberapa 

peristiwa kontekstual 

tentang fenomena hukum 

alam, peserta didik dapat 

menarik kesimpulan dari 

fenomena tersebut 

berdasarkan kandungan 

surah az- Zalzalah 

59     

Disajikan Q.S. az- 

Zalzalah : 6 , peserta didik 

dapat menentukan isi 

kandungannya dengan 

benar 

60     

Disajikan Q.S. az- 

Zalzalah : 7-8 , peserta 

didik dapat menentukan 

hikmah yang terkandung 

pada ayat tersebut dengan 

benar 

61   
Q.S al-Qariâ€™ah dan 

Q.S. az- Zalzalah 

Disajikan 1 ayat dari Q.S 

al-Qariâ€™ah dan 2 ayat 

dari Q.S. az- Zalzalah 

peserta didik dapat 

menentukan keterkaitan 

kandungan kedua surah 

tersebut 



62     

Disajikan beberapa ayat 

dari Q.S al-Qariâ€™ah 

dan Q.S. az- Zalzalah 

peserta didik dapat 

menentukan keterkaitan 

kandungan kedua surah 

tersebut 

63 

Memahami keterkaitan isi 

kandungan hadis riwayat At-

Tirmizi, riwayat Ibnu Majah, 

riwayat Ahmad, riwayat Al-

Bazzar tentang perilaku 

menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam dengan 

fenomena kehidupan dan 

akibatnya 

Hadis riwayat At-

Tirmizi, riwayat Ibnu 

Majah, riwayat Ahmad, 

riwayat Al-Bazzar 

tentang perilaku 

menjaga dan 

melestarikan 

lingkungan alam 

dengan fenomena 

kehidupan dan 

akibatnya 

Disajikan beberapa contoh 

prilaku, peserta didik dapat 

menentukan prilaku yang 

sesuai dengan hadis 

riwayat At-Tirmizi dengan 

tepat 

64     

Disajikan ilustrasi tentang 

prilaku yang 

mencerminkanan isi 

kandungan hadis riwayat 

At-Tirmizi tentang 

perilaku menjaga 

kelestariaan alam peserta 

didik bisa menentukan 

hadis yang sesuai 

65     

Disajikan hadis tentang 

menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam riwayat 

Al-Bazzar, peserta didik 

dapat menentukan sikap 

yang sesuai dengan hadis 

tersebut 

66 

Memahami ketentuan hukum 

mad lazim mukhaffaf kilmi, 

musaqqal kilmi, mad lazim 

musaqqal harfi, dan mad lazim 

mukhaffaaf harfi dalam Al-

Qur`an 

Ketentuan hukum mad 

lazim mukhaffaf kilmi, 

musaqqal kilmi, mad 

lazim musaqqal harfi, 

dan mad lazim 

mukhaffaaf harfi 

Disajikan satu ayat yang 

mengandung hukum 

bacaan mad lazim 

mukhaffaf kilmi, peserta 

didik dapat menentukan 

hukum bacaannya dengan 

benar 



67     

Disajikan ayat yang 

mengandung hukum 

bacaan mad lazim 

musaqqal kilmi, peserta 

didik dapat menentukan 

hukum bacaan dan 

alasannya dengan benar 

68     

Disajikan beberapa ayat, 

peserta didik dapat 

menentukan hukum bacaan 

mad lazim musaqqal kilmi 

dengan benar 

69 

Memahami isi kandungan 

Q.S. al-â€˜Asr (03) dan Q.S. 

al-â€˜Alaq (96) tentang 

menghargai waktu dan 

menuntut ilmu 

Q.S. al-â€˜Asr dan Q.S. 

al-â€˜Alaq 

Disajikan ilustrasi tentang 

perilaku di masyarakat dan 

Q.S. al-Ashr, peserta didik 

dapat menentukan ciri 

orang yang merugi dengan 

benar 

70     

Disajikan ilustrasi tentang 

perilaku di masyarakat 

peserta didik dapat 

menentukan ayat yang 

sesuai 

71     

Disajikan beberapa contoh 

perilaku dalam kehidupan 

sehari-hari, peserta didik 

dapat memilih salah satu 

perilaku yang sesuai 

dengan salah satu isi 

kandungan ayat dalam 

Q.S. al-Alaq dengan benar 

72     

Disajikan beberapa ayat 

dari Q.S. al-â€˜Alaq (96) , 

peserta didik dapat 

menganalisis salah satu 

perilaku yang sesuai 

dengan ayat tersebut 

73     

Disajikan Q.S. al-â€˜Asr 

(03) dan Q.S. al-â€˜Alaq 

(96) , peserta didik dapat 



menunjukkan keterkaitan 

isi kandunganya 

74 

Memahami keterkaitan isi 

kandungan hadis riwayat Al-

Bukhari dari Abdullah bin 

Umar tentang perilaku 

menghargai waktu dan hadis 

riwayat Ibnu majah dari Anas 

bin Malik tentang menuntut 

ilmu 

Hadis tentang perilaku 

menghargai waktu dan 

hadis tentang menuntut 

ilmu 

Disajikan hadis riwayat 

Al-Bukhari dari Abdullah 

bin Umar tentang perilaku 

menghargai waktu dan 

hadis riwayat Ibnu majah 

dari Anas bin Malik 

tentang menuntut ilmu, 

peserta didik dapat 

menganalisis keterkaitan 

isi kandungan hadis 

tersebut dengan tepat 

75     

Disajikan ilustrasi tentang 

prilaku menghargai waktu 

peserta didik dapat 

menentukan matan hadis 

yang sesuai dengan tepat 

76     

Disajikan contoh perilaku 

menuntut ilmu dan hadis 

riwayat Ibn Majah tentang 

kewajiban menuntut ilmu, 

peserta didik dapat 

menentukan sikap yang 

sesuai dengan isi hadis 

tersebut 

77     

Disajikan hadis tentang 

menuntut ilmu, peserta 

didik dapat menentukan isi 

kandungan hadis tersebut 

dengan tepat 

78 

Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an tentang perilaku 

hormat dan patuh kepada 

orang tua dan guru pada surah 

al-Israâ€™ (17) :23â€“24; 

Surah Luqman (31): 13â€“17; 

hadis riwayat Muslim dari 

Abu Hurairah ra. dan hadis 

riwayat Al-Bukhari dan 

Muslim dari Abdullah 

Hidup berkah dengan 

menghormati dan 

mematuhi orang tua dan 

guru 

Disajikan sebuah ayat dari 

Q.S. al-Israâ€™ (17): 

23â€“24 tentang perilaku 

hormat dan patuh kepada 

orang dan guru, peserta 

didik menentukan maksud 

ayat tersebut 



79 

Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an tentang keikhlasan 

dalam beribadah pada surah 

al-Anâ€˜am: 162â€“163; surah 

al-Bayyinah: 5; dan hadis 

riwayat al-Bukhari dari 

Aisyah r.a. 

Indahnya ikhlas dalam 

beribadah 

Disajikan Q.S. al-

Anâ€™am (6): 162 atau 

hadis riwayat Bukhari dari 

Aisyah ra. tentang 

keikhlasan dalam 

beribadah, peserta didik 

menentukan kandungan 

pokok ayat atau hadis 

tersebut 

80 

Memahami manfaat dan 

hikmah kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnudzdan), 

dan persaudaraan (ukhuwah) 

yang terdapat surah al-Anfal 

(8) : 72; QS. al-Hujurat (49): 

12, QS. al-Hujurat (49): 10 

serta hadis riwayat al-Bukhari 

dari Abu Hurairah 

Hidup lebih damai 

dengan mujahadah an-

nafs, husnudzdzan dan 

ukhuwah 

Disajikan Q.S. al-Hujurat 

(49): 10 tentang ukhuwah, 

peserta didik menentukan 

maksud ayat tersebut 

81     

Disajikan hadis riwayat al-

Bukhari dari Abu Hurairah 

ra. dan memberi 

garisbawah sebagiannya, 

peserta didik menentukan 

terjemahan kalimat yang 

bergaris bawah 

82 

Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an dan hadis tentang pola 

hidup sederhana dan perintah 

menyantuni para duafa' pada 

surah al-Furqan: 67, al-

Israâ€™: 26â€“27, 29â€“30, 

al-Qasas: 79â€“82; surah al-

Baqarah: 177, Surah al-

Maâ€˜un (107): 1â€“7 , hadis 

riwayat Ibnu Majah dan Ah 

Pola hidup sederhana 

dan perintah 

menyantuni para 

duafaâ€™ 

Disajikan perilaku yang 

sesuai dengan pola hidup 

sederhana dan perintah 

menyantuni para duafa 

yang sesuai dengan Q.S. 

al-Furqan, peserta didik 

dapat menunjukkan lafal 

ayat yang sesuai dengan 

hal tersebut 

83     

Disajikan isi kandungan 

hadis riwayat Imam al-

Bukhari dari Hakim bin 

Hiram ra. tentang pola 

hidup sederhana dan 

perintah menyantuni para 

duafaâ€™, peserta didik 



dapat menunjukkan 

hadisnya 

84 

Memahami definisi, macam-

macam, contoh, dan 

kedudukan hadis dari segi 

penyandarannya 

Definisi, macam-

macam, contoh, dan 

kedudukan hadis dari 

segi penyandarannya 

Disajikan sebuah hadis 

qudsi, peserta didik dapat 

menyimpulkan jenis hadis 

berdasarkan tempat 

penyandarannya 

85 

Memahami definisi, macam-

macam, contoh, dan 

kedudukan hadis sahih 

Definisi, macam-

macam, contoh, dan 

kedudukan hadis sahih 

Disajikan sebuah hadis 

shahih disertai dengan 

penjelasan keadaan sanad 

dan matannya, peserta 

didik dapat menentukan 

katagori hadis tersebut. 

86 

Memahami definisi, macam-

macam, contoh, dan 

kedudukan hadis hasan 

Definisi, macam-

macam, contoh, dan 

kedudukan hadis hasan 

Disajikan beberapa 

pernyataan, peserta didik 

dapat mengatagorikan 

yang termasuk syarat hadis 

hasan 

87 

Memahami definisi, macam-

macam, contoh, dan 

kedudukan hadis dhaif 

Definisi, macam-

macam, contoh, dan 

kedudukan hadis dhaif 

Disajikan macam-macam 

hadis dhaif. Peserta didik 

dapat mengatagorikan 

macam-macam hadis dhaif 

yang disebabkan 

terputusnya sanad 

88 

Memahami pembagian hadis 

dari segi kuantitas dan 

kualitasnya 

Memahami hadis dari 

segi kuantitas dan 

kualitas 

Disajikan kriteria-kriteria 

hadis shahih dan 

mutawatir, peserta didik 

menentukan salah satu 

kriteria hadis Mutawatir 

89 

Memahami ayat-ayat al-

Qur`an dan hadis tentang 

toleransi dan etika pergaulan 

pada QS. al-Kafirun [109]: 

1â€“6, QS. Yunus [10]: 

40â€“41, QS. al-Kahfi [18]: 

29, QS. al-Hujurat [49]: 

10â€“13 dan hadis riwayat 

Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. 

Ayat-ayat al-Qur'an 

tentang toleransi dan 

etika pergaulan 

Menilai fenomena atau 

kasus intoleransi 

berdasarkan kandungan 

ayat al-Qur'an tentang 

toleransi dan etika 

pergaulan 

90 
Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an tentang tanggung 

Betapa besarnya 

tanggungjawabku 

Disajikan at-Tahrim (66): 

6, surah Taha (20): 132, al-



jawab manusia terhadap 

keluarga dan masyarakat 

sebagaimana yang terdapat 

pada surah at-Tahrim (66): 6, 

surah Taha (20): 132, al-

Anâ€˜am (6): 70, an-

Nisaâ€™(4) :36, Hud 

(11):117â€“119 dan hadis 

riwayat al-Bukhari d 

terhadap keluarga dan 

masyarakat 

Anâ€˜am (6): 70, an-

Nisaâ€™(4) :36, Hud 

(11):117â€“119 dan hadis 

riwayat al-Bukhari dari 

Abdullah bin Umar ra 

tentang tanggungjawab 

manusia terhadap keluarga 

dan masyarakat, peserta 

didik menentukan kandung 

91 

Memahami ayat-ayat al-

Qur`an dan hadis tentang 

makanan yang halal dan baik 

pada QS. al-Baqarah [2] 

:168â€“169, QS. al-Baqarah 

[2]: 172â€“173, dan hadis 

riwayat Abu Dawud dari 

Maâ€™dikariba r.a. 

Ayat-ayat al-Qur'an 

tentang makanan yang 

halal dan baik 

Disajikan QS. al-Baqarah 

[2]: 172 dan QS. al-

Baqarah [2]: 173 tentang 

makanan yang halal dan 

baik, peserta didik dapat 

menganalisis perbedaan 

kedua ayat tersebut 

92     

Disajikan sebuah ayat dari 

Q.S. al-Baqarah (2): 

168â€“169 atau al-Baqarah 

(2): 172â€“173 tentang 

makanan yang baik dan 

halal, peserta didik 

menentukan maksud ayat 

93 

Disajikan sebuah ayat dari 

Q.S. al-Baqarah (2): 

168â€“169 atau al-Baqarah 

(2): 172â€“173 tentang 

makanan yang baik dan halal, 

peserta didik menentukan 

maksud ayat 

Ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

Disajikan Q.S. Yunus (10): 

101 tentang ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi, peserta didik 

dapat menentukan 

pernyataan yang sesuai 

ayat tersebut 

94     

Disajikan Q.S. al-Baqarah: 

164 tentang ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi, peserta didik 

dapat menentukan contoh 

penerapan kandungan ayat 

tentang ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

95 

Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an dan hadis tentang amar 

maâ€˜ruf nahi munkar surah 

Amar maâ€˜ruf dan 

nahi munkar 

Disajikan lafal hadis 

riwayat Ibnu Majah dari 

Qais bin Hazim r.a., atau 



Ali â€˜Imran: 104, hadis Ibnu 

Majah dari Qais bin Hazim 

ra., dan hadis Muslim dari 

Abu Said ra. 

hadis Muslim dari Abu 

Said r.a., tentang amar 

maâ€™ruf dan nahi 

munkar, peserta didik 

menentukan isi 

kandungannya 

96 

Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an dan hadis tentang jujur 

dan adil pada surah al-

Maâ€™idah (5): 8â€“10, 

surah at-Taubah (9): 119, an-

Nahl (16): 90â€“92, an-

Nisaâ€™ (4): 105, dan hadis 

riwayat Muslim dari Abdullah 

ra. 

Jujur dan adil 

Disajikan makna adil 

sesuai dengan QS. An-

Nahl (16): 90-92, peserta 

didik dapat menunjukkan 

ayat tersebut 

97     

Disajikan Q.S. al-

Maâ€™idah (5): 8â€“10 

tentang jujur dan adil 

peserta didik dapat 

menentukan isi 

kandungannya 

98 

Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an dan hadis tentang amar 

maâ€˜ruf nahi munkar surah 

Ali â€˜Imran: 104, hadis Ibnu 

Majah dari Qais bin Hazim 

ra., dan hadis Muslim dari 

Abu Said ra. 

Amar maâ€˜ruf dan 

nahi munkar 

Disajikan terjemahan Q.S. 

Ali Imran (3): 110 tentang 

amar maâ€™ruf nahi 

munkar, peserta didik 

dapat menentukan lafal 

ayatnya 

99 

Memahami ayat-ayat Al-

Qur`an dan hadis tentang 

kelestarian lingkungan hidup 

pada surah ar-Rum: 41â€“42, 

surah al-Aâ€˜raf: 56â€“58, 

Shad: 27, al-Furqan: 45â€“50, 

al-Baqarah: 204â€“206, hadis 

tentang kelestarian alam yang 

diriwayatkan oleh al-Bukhari 

dan Muslim da 

Kelestarian lingkungan 

hidup 

Disajikan ilustrasi/ gambar 

tentang (kerusakan alam) 

yang terkandung dalam 

Q.S. ar-Rum (30): 41-42, 

peserta didik dapat 

menunjukkan ayat yang 

sesuai 

Kode : 1.524GM2000 

Mata Ujian : Rekayasa Perangkat Lunak (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya  

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

2     

Mampu mengemukakan 

karakteristik psikologi 

perkembangan pada tahapan 

operasi formal menurut 

pandangan Piaget 

3     

Disajikan kasus PD seperti 

sulit berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan mata 

selalu berpindah, ketika PBM 

berlangsung, Peserta ujian 

(PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut 

4   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

5   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

6   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu (0) 

7 
Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 



prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

8   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

pembelajaran 

9     

Diilustrasikan sebuah 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh seorang guru, PU 

mampu menentukan 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang digunakan oleh guru 

tersebut 

10     

PU mampu menjelaskan ciri 

yang terdapat dalam model 

pembelajaran, pendekatan, 

metode, dan atau strategi 

pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran 

11 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan yang 

diampu (0) 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

12   

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 



13   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang dimampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

14     

Disajikan sebuah tujuan 

pembelajaran, PU mampu 

menentukan pengalaman 

belajar yang paling awal 

diberikan sesuai dengan 

tujuan tersebut 

15     

PU mampu menentukan 

pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

16   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap 

17     

Disajikan ilustrasi tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar, PU 

mampu menentukan materi 

pembelajaran yang susuai 

dengan ilustrasi tersebut 

18   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 



19   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

20 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

21   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

22   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

23     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

24     Menyusun RPP 

25     

Disajikan sebuah komponen 

RPP yang rumpang, PU 

mampu menunjukkan bagian 

yang tepat untuk mengisi 

bagian rumpang tersebut 

26     

Disajikan sebuah indikator 

pembelajaran yang 

mengandung kesalahan, PU 

mampu mengoreksi kesalah 

yang terdapat dalam 

indikator tersebut 

27     

PU mampu mengidentifikasi 

unsur-unsur yang termuat 

dalam kegiatan pembelajaran 

dalam penulisan RPP 

28   
Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 



laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

29     

Disajikan gambar/ilustrasi 

PD yang sedang 

memperbaiki komputer tanpa 

mencabut kabel listrik, PU 

mampu menemukan 

kekeliruan tersebut 

30   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

dimampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

31     

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran, PU mampu 

menunjukkan media yang 

tepat yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut 

32     

PU mampu menjelaskan 

konsep media dan atau 

sumber belajar sebagai salah 

satu piranti pencapaian 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

33   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang dimampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 



34 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu (0) 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

35     

Dilustrasikan sebuah slide 

yang kurang baik yang akan 

digunakan untuk 

menjelaskan sebuah proses 

kegiatan praktik untuk materi 

tertentu, PU mampu merevisi 

kekeliruan yang terdapat 

dalam slide power point 

tersebut 

36     

PU mampu mengidentifikasi 

kegunaan berbagai media 

pembelajaran 

37     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning dalam 

pembelajaran 

38 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

39     

Diilustrasikan peserta didik 

yang baru saja 

menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Praktiknya, PU 

mampu menyarankan dengan 

tepat kegiatan selanjutnya 

yang dapat dilakukan yang 

berkaitan dengan hasil 

laporan PD tersebut 

40     

PU mampu memilih kegiatan 

yang paling interaktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran 



41   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Memfasilitasi kegiatan 

belajar peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dan 

kreatifitas peserta didik 

42 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

43   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

44     

Diilustrasikan sebuah kelas 

yang PD-nya membolos 

lebih dari 50%, PU mampu 

memilih nasihat yang santun 

yang dapat membuat PD 

tidak lagi membolos pada 

hari yang lain 

45 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

46   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

47     
Disajikan sebuah ilustrasi 

hasil proyek dari sebuah 



kelompok belajar, PU 

mampu mengidentifikasi 

aspek penilaian yang akan 

digunakan untuk menilai 

hasil proyek PD tersebut 

48     

PU dapat menjelaskan 

kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam 

pemilihan bahan untuk 

penulisan indikator soal 

49   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

50   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

51     

Disajikan sebuah indikator 

soal, PU dapat menunjukkan 

soal yang sesuai dengan 

indikator tersebut 

52     

PU dapat menjelaskan 

konsep pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 

53   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

54   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

55   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

56     

Disajikan data hasil penilaian 

proses dan penilaian hasil 

belajar seorang PD, PU 



mampu menentukan Nilai 

Rapor PD berdasarkan data 

tersebut 

57     

PU mampu mengemukakan 

prinsip penyusunan 

instrumen penilaian 

58     
PU dapat menjelaskan 

konsep dasar penilaian 

59 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

60     

Disajikan dalam bentuk 

Tabel, hasil penilaian 

sejumlah PD, PU mampu 

menunjukkan PD yang 

belum tuntas dalam 

pembelajaran tersebut 

61   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

62     

Disajikan data hasil penilaian 

yang memuat sejumlah siswa 

yang tuntas dan tidak tuntas, 

PU mampu memilih disain 

yang tepat untuk kegiatan 

remedial berdasarkan data 

tersebut 

63   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

64   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 



meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

65 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

66     

Disajikan ilustrasi PBM dari 

kegiatan Awal hingga ke 

akhir, PU dapat 

menunjukkan kegiatan 

refleksi yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut 

67   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

68   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menyususn proposal PTK 

69     

Disajikan ilustrasi 

kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan, PU mampu 

merumuskan masalah PTK 

sesuai dengan ilustrasi 

tersebut 

70 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu 

(0) 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menyusun tujuan 

pembelajaran dengan 

menggunakan kaidah ABCD 

71 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Mengembangkan materi 

pelajaran disusun 

berdasarkan urutan logis dari 

yang sederhana (mudah) 

menuju ke materi yang 

komplek (sulit) 



72 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan 

Merencanakan kegiatan 

pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB) 

berdasarkan hasil refleksi 

73   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan keprofesionalan  

Merancang metode PTK 

untuk peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan 

74 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

bahan ajar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Merencanakan DBMS yang 

mampu memfasilitasi 

pengguna untuk 

menyimpan, memperoleh, 

dan mengubah data di 

dalam basis data 

Menganalisis struktur hirarki 

dan bentuk diagram antar 

entitas dalam basis data 

2     
Membuat Entity Relationship 

Diagram 

3     
Menganalisis teknik 

normalisasi basis data 

4     

Membuat basis data 

menggunakan fitur visual 

DBMS 

5     

Membuat basis data 

menggunakan Data Definition 

Language 

6     

Membuat relasi antar tabel 

menggunakan fitur visual pada 

DBMS 

7     

Membuat manipulasi data 

menggunakan Data 

Manipulation Language 



8     
Membuat pengaturan privilages 

pada DBMS 

9   

Membuat program dengan 

bahasa pemrograman yang 

berorientasi obyek 

Menganalisis karakteristik 

pemrograman berorientasi 

obyek 

10     
Membuat program dengan 

menggunakan class dan obyek 

11     

Membuat program dengan 

konsep pewarisan dan 

polimorfisme 

12     

Menganalisis penanganan 

kesalahan dalam mendeteksi 

kesalahan program 

13     

Membuat antarmuka-pengguna 

menggunakan frame,panel, dan 

komponen-komponen GUI 

14     
Membuat aplikasi GUI untuk 

memanipulasi basis data 

15     

Membuat aplikasi dengan kelas 

Graphics untuk menggambar 

teks ataupun gambar 

16   Membangun web dinamis 

Menganalisis teknologi dalam 

mengembangkan pemrograman 

web dinamis 

17     

Menyajikan proses kerja 

aplikasi melalui struktur kontrol 

percabangan dan pengulangan 

18     
Membuat kode program dalam 

bentuk fungsi 

19     
Mengolah data melalui operasi 

file 

20     
Membuat koneksi basis data 

pada web dinamis 

21     
Membuat front end application 

pada web dinamis 



22     
Menguji autentikasi user pada 

web dinamis 

23     
Memanipulasi data pada web 

dinamis 

24     
Membangun back end 

application pada web dinamis 

25   
Membuat aplikasi berbasis 

mobile 

Menganalisis teknologi untuk 

mengembangkan aplikasi 

mobile 

26     
Merencanakan desain user 

interface pada aplikasi mobile 

27     
Membuat teknik pengolahan 

input user 

28     
Membuat aplikasi basis data 

pada perangkat mobile 

29     

Membuat aplikasi dengan 

memanfaatkan sensor dan event 

pada perangkat mobile 

30   

Membangun objek 3D 

menggunakan konsep 

pemrograman grafik 

Menganalisis Integrated 

Development Environment 

(IDE) pemrograman grafik 

31     
Membuat instruksi dasar 

OPENGL 

32     
Membuat pemodelan objek 3D 

menggunakan OPENGL 

33     
Membuat pergerakan objek 3D 

menggunakan OPENGL 

34   
Membuat proyek sistem 

informasi berbasis desktop 

Membuat perencanaan proyek 

sistem informasi berbasis 

desktop meliputi feasibility 

study, budget, sumber daya, 

scope, dan alokasi waktu 

35     

Membuat analisa workflow 

sistem informasi berbasis 

desktop 



36     

Menganalisis desain proses 

bisnis dan desain pemrograman 

berbasis desktop 

37     

Melakukan tahapan 

pengembangan meliputi 

pembuatan basis data, screen 

layout, report layout, dan desain 

diagram proses berbasis 

desktop 

38     

Menguji sistem informasi 

berbasis desktop dengan testing 

untuk mendapatkan kelemahan 

sistem 

39   
Membuat proyek sistem 

informasi berbasis web 

Membuat perencanaan proyek 

sistem informasi berbasis web 

meliputi feasibility study, 

budget, sumber daya, scope, 

dan alokasi waktu 

40     
Membuat analisa workflow 

sistem informasi berbasis web 

41     

Menganalisis desain proses 

bisnis dan desain pemrograman 

berbasis web 

42     

Melakukan tahapan 

pengembangan meliputi 

pembuatan basis data, screen 

layout, report layout, dan desain 

diagram proses berbasis web 

43     

Menguji sistem informasi 

berbasis web dengan testing 

untuk mendapatkan kelemahan 

sistem 

44   

Membuat proyek sistem 

informasi berbasis 

perangkat bergerak 

Membuat perencanaan proyek 

sistem informasi berbasis 

perangkat bergerak meliputi 

feasibility study, budget, 

sumber daya, scope, dan alokasi 

waktu 



45     

Membuat analisa workflow 

sistem informasi berbasis 

perangkat bergerak 

46     

Menganalisis desain proses 

bisnis dan desain pemrograman 

berbasis perangkat bergerak 

47     

Melakukan tahapan 

pengembangan meliputi 

pembuatan basis data, screen 

layout, report layout, dan desain 

diagram proses berbasis 

perangkat bergerak 

48     

Menguji sistem informasi 

berbasis perangkat bergerak 

dengan testing untuk 

mendapatkan kelemahan sistem 

Kode : 1.524GM2010 

Mata Ujian : Rekayasa Perangkat Lunak (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya  

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

2     

Mampu mengemukakan 

karakteristik psikologi 

perkembangan pada tahapan 

operasi formal menurut 

pandangan Piaget 

3     

Disajikan kasus PD seperti 

sulit berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan mata 

selalu berpindah, ketika PBM 

berlangsung, Peserta ujian 

(PU) mampu 



mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut 

4   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

5   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

6   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu (0) 

7 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

8   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

pembelajaran 

9     

Diilustrasikan sebuah 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh seorang guru, PU 

mampu menentukan 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 



yang digunakan oleh guru 

tersebut 

10     

PU mampu menjelaskan ciri 

yang terdapat dalam model 

pembelajaran, pendekatan, 

metode, dan atau strategi 

pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran 

11 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan yang 

diampu (0) 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

12   

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

13   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang dimampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

14     

Disajikan sebuah tujuan 

pembelajaran, PU mampu 

menentukan pengalaman 

belajar yang paling awal 

diberikan sesuai dengan 

tujuan tersebut 

15     

PU mampu menentukan 

pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

16   
Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 



dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap 

17     

Disajikan ilustrasi tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar, PU 

mampu menentukan materi 

pembelajaran yang susuai 

dengan ilustrasi tersebut 

18   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

19   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

20 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

21   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

22   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

23     
Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 



model pembelajaran yang 

dipilih 

24     Menyusun RPP 

25     

Disajikan sebuah komponen 

RPP yang rumpang, PU 

mampu menunjukkan bagian 

yang tepat untuk mengisi 

bagian rumpang tersebut 

26     

Disajikan sebuah indikator 

pembelajaran yang 

mengandung kesalahan, PU 

mampu mengoreksi kesalah 

yang terdapat dalam 

indikator tersebut 

27     

PU mampu mengidentifikasi 

unsur-unsur yang termuat 

dalam kegiatan pembelajaran 

dalam penulisan RPP 

28   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

29     

Disajikan gambar/ilustrasi 

PD yang sedang 

memperbaiki komputer tanpa 

mencabut kabel listrik, PU 

mampu menemukan 

kekeliruan tersebut 

30   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

dimampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 



31     

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran, PU mampu 

menunjukkan media yang 

tepat yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut 

32     

PU mampu menjelaskan 

konsep media dan atau 

sumber belajar sebagai salah 

satu piranti pencapaian 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

33   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang dimampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

34 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu (0) 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

35     

Dilustrasikan sebuah slide 

yang kurang baik yang akan 

digunakan untuk 

menjelaskan sebuah proses 

kegiatan praktik untuk materi 

tertentu, PU mampu merevisi 

kekeliruan yang terdapat 

dalam slide power point 

tersebut 

36     

PU mampu mengidentifikasi 

kegunaan berbagai media 

pembelajaran 



37     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning dalam 

pembelajaran 

38 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

39     

Diilustrasikan peserta didik 

yang baru saja 

menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Praktiknya, PU 

mampu menyarankan dengan 

tepat kegiatan selanjutnya 

yang dapat dilakukan yang 

berkaitan dengan hasil 

laporan PD tersebut 

40     

PU mampu memilih kegiatan 

yang paling interaktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

41   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Memfasilitasi kegiatan 

belajar peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dan 

kreatifitas peserta didik 

42 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

43   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  



untuk ambil bagian dalam 

per 

44     

Diilustrasikan sebuah kelas 

yang PD-nya membolos 

lebih dari 50%, PU mampu 

memilih nasihat yang santun 

yang dapat membuat PD 

tidak lagi membolos pada 

hari yang lain 

45 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

46   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

47     

Disajikan sebuah ilustrasi 

hasil proyek dari sebuah 

kelompok belajar, PU 

mampu mengidentifikasi 

aspek penilaian yang akan 

digunakan untuk menilai 

hasil proyek PD tersebut 

48     

PU dapat menjelaskan 

kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam 

pemilihan bahan untuk 

penulisan indikator soal 

49   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

50   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

51     
Disajikan sebuah indikator 

soal, PU dapat menunjukkan 



soal yang sesuai dengan 

indikator tersebut 

52     

PU dapat menjelaskan 

konsep pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 

53   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

54   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

55   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

56     

Disajikan data hasil penilaian 

proses dan penilaian hasil 

belajar seorang PD, PU 

mampu menentukan Nilai 

Rapor PD berdasarkan data 

tersebut 

57     

PU mampu mengemukakan 

prinsip penyusunan 

instrumen penilaian 

58     
PU dapat menjelaskan 

konsep dasar penilaian 

59 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

60     

Disajikan dalam bentuk 

Tabel, hasil penilaian 

sejumlah PD, PU mampu 

menunjukkan PD yang 

belum tuntas dalam 

pembelajaran tersebut 



61   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

62     

Disajikan data hasil penilaian 

yang memuat sejumlah siswa 

yang tuntas dan tidak tuntas, 

PU mampu memilih disain 

yang tepat untuk kegiatan 

remedial berdasarkan data 

tersebut 

63   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

64   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

65 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

66     

Disajikan ilustrasi PBM dari 

kegiatan Awal hingga ke 

akhir, PU dapat 

menunjukkan kegiatan 

refleksi yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut 

67   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 



68   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menyususn proposal PTK 

69     

Disajikan ilustrasi 

kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan, PU mampu 

merumuskan masalah PTK 

sesuai dengan ilustrasi 

tersebut 

70 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu 

(0) 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menyusun tujuan 

pembelajaran dengan 

menggunakan kaidah ABCD 

71 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Mengembangkan materi 

pelajaran disusun 

berdasarkan urutan logis dari 

yang sederhana (mudah) 

menuju ke materi yang 

komplek (sulit) 

72 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan 

Merencanakan kegiatan 

pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB) 

berdasarkan hasil refleksi 

73   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan keprofesionalan  

Merancang metode PTK 

untuk peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan 

74 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

bahan ajar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Merencanakan DBMS yang 

mampu memfasilitasi 

pengguna untuk 

menyimpan, memperoleh, 

dan mengubah data di 

dalam basis data 

Menganalisis struktur hirarki 

dan bentuk diagram antar 

entitas dalam basis data 

2     
Membuat Entity Relationship 

Diagram 

3     
Menganalisis teknik 

normalisasi basis data 

4     

Membuat basis data 

menggunakan fitur visual 

DBMS 

5     

Membuat basis data 

menggunakan Data Definition 

Language 

6     

Membuat relasi antar tabel 

menggunakan fitur visual pada 

DBMS 

7     

Membuat manipulasi data 

menggunakan Data 

Manipulation Language 

8     
Membuat pengaturan privilages 

pada DBMS 

9   

Membuat program dengan 

bahasa pemrograman yang 

berorientasi obyek 

Menganalisis karakteristik 

pemrograman berorientasi 

obyek 

10     
Membuat program dengan 

menggunakan class dan obyek 

11     

Membuat program dengan 

konsep pewarisan dan 

polimorfisme 

12     

Menganalisis penanganan 

kesalahan dalam mendeteksi 

kesalahan program 



13     

Membuat antarmuka-pengguna 

menggunakan frame,panel, dan 

komponen-komponen GUI 

14     
Membuat aplikasi GUI untuk 

memanipulasi basis data 

15     

Membuat aplikasi dengan kelas 

Graphics untuk menggambar 

teks ataupun gambar 

16   Membangun web dinamis 

Menganalisis teknologi dalam 

mengembangkan pemrograman 

web dinamis 

17     

Menyajikan proses kerja 

aplikasi melalui struktur kontrol 

percabangan dan pengulangan 

18     
Membuat kode program dalam 

bentuk fungsi 

19     
Mengolah data melalui operasi 

file 

20     
Membuat koneksi basis data 

pada web dinamis 

21     
Membuat front end application 

pada web dinamis 

22     
Menguji autentikasi user pada 

web dinamis 

23     
Memanipulasi data pada web 

dinamis 

24     
Membangun back end 

application pada web dinamis 

25   
Membuat aplikasi berbasis 

mobile 

Menganalisis teknologi untuk 

mengembangkan aplikasi 

mobile 

26     
Merencanakan desain user 

interface pada aplikasi mobile 

27     
Membuat teknik pengolahan 

input user 



28     
Membuat aplikasi basis data 

pada perangkat mobile 

29     

Membuat aplikasi dengan 

memanfaatkan sensor dan event 

pada perangkat mobile 

30   

Membangun objek 3D 

menggunakan konsep 

pemrograman grafik 

Menganalisis Integrated 

Development Environment 

(IDE) pemrograman grafik 

31     
Membuat instruksi dasar 

OPENGL 

32     
Membuat pemodelan objek 3D 

menggunakan OPENGL 

33     
Membuat pergerakan objek 3D 

menggunakan OPENGL 

34   
Membuat proyek sistem 

informasi berbasis desktop 

Membuat perencanaan proyek 

sistem informasi berbasis 

desktop meliputi feasibility 

study, budget, sumber daya, 

scope, dan alokasi waktu 

35     

Membuat analisa workflow 

sistem informasi berbasis 

desktop 

36     

Menganalisis desain proses 

bisnis dan desain pemrograman 

berbasis desktop 

37     

Melakukan tahapan 

pengembangan meliputi 

pembuatan basis data, screen 

layout, report layout, dan desain 

diagram proses berbasis 

desktop 

38     

Menguji sistem informasi 

berbasis desktop dengan testing 

untuk mendapatkan kelemahan 

sistem 

39   
Membuat proyek sistem 

informasi berbasis web 

Membuat perencanaan proyek 

sistem informasi berbasis web 



meliputi feasibility study, 

budget, sumber daya, scope, 

dan alokasi waktu 

40     
Membuat analisa workflow 

sistem informasi berbasis web 

41     

Menganalisis desain proses 

bisnis dan desain pemrograman 

berbasis web 

42     

Melakukan tahapan 

pengembangan meliputi 

pembuatan basis data, screen 

layout, report layout, dan desain 

diagram proses berbasis web 

43     

Menguji sistem informasi 

berbasis web dengan testing 

untuk mendapatkan kelemahan 

sistem 

44   

Membuat proyek sistem 

informasi berbasis 

perangkat bergerak 

Membuat perencanaan proyek 

sistem informasi berbasis 

perangkat bergerak meliputi 

feasibility study, budget, 

sumber daya, scope, dan alokasi 

waktu 

45     

Membuat analisa workflow 

sistem informasi berbasis 

perangkat bergerak 

46     

Menganalisis desain proses 

bisnis dan desain pemrograman 

berbasis perangkat bergerak 

47     

Melakukan tahapan 

pengembangan meliputi 

pembuatan basis data, screen 

layout, report layout, dan desain 

diagram proses berbasis 

perangkat bergerak 

48     
Menguji sistem informasi 

berbasis perangkat bergerak 



dengan testing untuk 

mendapatkan kelemahan sistem 

Kode : 1.204GJ0000 

Mata Ujian : Sejarah Indonesia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial- budaya. 

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

spiritual, sosial, 

kultural, emosional 

dan intelektual. 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek moral 

secara benar 

3     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek sosial 

dan fisik secara benar 

4   

Mengidentifikasi kesulitan belajar 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi 

kemampuan awal 

peserta didik dalam 

mata pelajaran sejarah 

dengan benar 

5     

Mengidentifikasi 

kesulitan belajar 

peserta didik dalam 

mata pelajaran sejarah 

dengan benar (3) 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik 

Memilih berbagai 

teori belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 



mendidik terkait mata 

pelajaran sejarah 

7   

Menganalisis berbagai 

pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Menelaah berbagai 

pendekatan, strategi, 

dan teknik 

pembelajaran yang 

tepat untuk 

pembelajaran sejarah 

8     

Menerapkan 

pendekatan scientific 

dalam pembelajaran 

sejarah 

9     

Mengidentifikasi 

pengalaman belajar 

sesuai dengan 

pendekatan saintifik 

10     

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

sesuai dengan 

kompetensi dasar 

11 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu.  

Memilih materi 

pembelajaran yang 

terkait dengan 

pengalaman dan 

tujuan pembelajaran. 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran. 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran mata 

pelajaran sejarah 

dengan benar 

13 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun lapangan. 

Mengidentifikasi 

komponen rancangan 

pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

14     
Menjelaskan prinsip 

penyusunan RPP 



15   

Melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Menyusun indikator 

berdasarkan KD mata 

pelajaran sejarah  

16     

Melaksanakan 

pembelajaran sejarah 

di dalam kelas yang 

mendidik berdasarkan 

Permen tentang 

Standar Proses  

17   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh. 

Memahami 

pentingnya media 

pembelajaran dan 

sumber belajar dalam 

pembelajaran sejarah 

18 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu.  

Memahami TIK dalam 

pembelajaran Sejarah 

19     

Menggunakan web-

blog sebagai sarana 

komunikasi antar 

peserta MGMP 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

Mengidentifikasi 

kegiatan pembelajaran 

sejarah yang dapat 

meningkatkan 

kompetensi inti 3 

(pengetahuan) 

21     

Mengidentifikasi 

kegiatan pembelajaran 

sejarah yang dapat 

meningkatkan 

Kompetensi Inti 4 

(keterampilan) (3) 

22 
Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

Memahami berbagai 

strategi berkomunikasi 



santun dengan peserta 

didik. 

peserta didik dengan bahasa yang 

khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun secara 

siklikal dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik untuk 

ambil bagian dalam per 

yang efektif, empatik 

dan santun dalam 

mata pelajaran Sejarah 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu.  

Mengidentifikasi 

penilaian proses dan 

hasil belajar mata 

pelajaran sejarah 

dengan baik dan benar 

24   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Mengidentifikasi 

instrumen penilaian 

dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

sejarah 

25   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Melakukan evaluasi 

proses dan hasil 

pembelajaran sejarah 

dengan baik dan benar 

26 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Menjelaskan kriteria 

ketuntasan belajar 

berdasarkan 

permendikbud yang 

berlaku 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial dan 

pengayaan. 

Memahami program 

remedial dan 

pengayaan dalam 

pembelajaran sejarah 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Mengidentifikasi 

permasalahan 

pembelajaran yang 

dapat diselesaikan 

dengan PTK 

29     
Mencontohkan 

tahapan siklus PTK 



30   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis 

rancangan PTK mata 

pelajaran Sejarah 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran sejarah 

Menganalisis ilmu sejarah 
Menganalisis sifat sejarah 

yang einmalig (3) 

2     
Menganalisis pengertian 

sejarah secara negatif 

3     
Menerangkan kegunaan 

ilmu sejarah 

4   

Memahami konsep berpikir 

kronologis (diakronik), sinkronik, 

ruang dan waktu dalam sejarah. 

Menjelaskan pendekataan 

diakronik dan sinkronik 

dalam ilmu sejara 

5   

Menganalisis keterkaitan dan 

menerapkan langkah-langkah 

penelitian sejarah terhadap berbagai 

peristiwa sejarah. 

Menentukan tahap-tahap 

penelitian sejarah 

6   
Memahami corak kehidupan 

masyarakat pada zaman praaksara 

Menerangkan corak 

kehidupan masyarakat 

praaksara pada masa 

neolitikum 

7     

Menjelaskan peristiwa 

sejarah yang menunjukkan 

berakhirnya masa 

praaksara di Indonesia 

8   

Menganalisis informasi mengenai 

proses masuknya bangsa-bangsa ke 

wilayah Indonesia 

Menganalisis teori proses 

masuknya bangsa-bangsa 

ke wilayah Indonesia 

9   
Menganalisis berdasarkan tipologi 

hasil budaya Praaksara Indonesia 

Menerangkan fungsi 

peninggalan kebudayaan 



termasuk yang berada di lingkungan 

terdekat. 

megalithikum pada masa 

praaksara 

10     

Menganalisis 

perkembangan teknologi 

logam pada masa 

praaksara 

11   
Menganalisis perkembangan 

biologis manusia masa praaksara 

Menganalisis 

perkembangan biologis 

manusia praaksara jenis 

Pithecanthropus  

12   

Menganalisis berbagai teori tentang 

proses masuk dan berkembangnya 

agama dan kebudayaan Hindu-

Buddha di Indonesia 

Menganalisis teori proses 

masuk dan 

berkembangnya agama 

dan kebudayaan Hindu-

Buddha di Indonesia 

13   

Menganalisis karakteristik 

kehidupan masyarakat, 

pemerintahan, dan kebudayaan pada 

masa kerajaan-kerajaan Hindu-

Buddha di Indonesia serta 

menunjukkan contoh bukti-bukti 

yang masih berlaku pada kehidupan 

masyarakat Indonesia masa kini. 

Membandingkan fungsi 

candi di India dengan di 

Indonesia 

14     

Menjelaskan makna 

prasasti pada masa 

Kerajaan Tarumanegara 

15   

Menganalisis sistem pemerintahan, 

sosial, ekonomi, dan kebudayaan 

masyarakat Indonesia pada masa 

kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha 

untuk menentukan faktor yang 

berpengaruh dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia pada masa itu 

dan masa kini 

Menganalisis 

perkembangan sistem 

pemerintahan, sosial, 

ekonomi dan kebudayaan 

masyarakat Indonesia pada 

masa Kerajaan Sriwijaya 

16     

Menganalisis 

perkembangan sistem 

pemerintahan, sosial, 

ekonomi dan kebudayaan 

masyarakat Indonesia pada 

masa Kerajaan Majapahit  



17     

Menganalisis bentuk-

bentuk akulturasi 

kebudayaan pada masa 

Hindu-Buddha di 

Indonesia  

18     

Menjelaskan bentuk-

bentuk pelestarian 

peninggalan sejarah  

19   

Menganalisis berbagai teori tentang 

proses masuk dan berkembangnya 

agama dan kebudayaan Islam di 

Indonesia 

Menjelaskan proses 

masuknya agama dan 

kebudayaan Islam di 

Indonesia 

20     

Menganalisis saluran-

saluran islamisasi di awal 

perkembangan Islam di 

Indonesia (3) 

21     

Menganalisis bukti-bukti 

yang menunjukan 

masuknya pengaruh Islam 

ke Indonesia 

22   

Menganalisis karakteristik 

kehidupan masyarakat, 

pemerintahan dan kebudayaan pada 

masa kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia dan menunjukan contoh 

bukti-bukti yang masih berlaku 

pada kehidupan masyarakat 

Indonesia masa kini. 

Menganalisis karakteristik 

kehidupan masyarakat, 

pemerintahan dan 

kebudayaan pada masa 

kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia 

23   

Menganalisis sistem pemerintahan, 

sosial, ekonomi, dan kebudayaan 

masyarakat Indonesia pada masa 

kerajaan-kerajaan besar Islam untuk 

menentukan faktor yang 

berpengaruh pada kehidupan 

masyarakat Indonesia pada masa itu 

dan masa kini. 

Menjelaskan peran tokoh-

tokoh Islam dalam proses 

penyebaran Islam di 

Indonesia 

24     

Menganalisis bentuk-

bentuk pengaruh Islam di 

Indonesia 



25   
Menganalisis proses masuk dan 

perkembangan 

Menjelaskan latar 

belakang dan proses 

kedatangan bangsa Eropa 

ke Indonesia 

26     
Menjelaskan tujuan 

bangsa Eropa ke Indonesia  

27     

Memahami konsep 

kolonialisme dan 

imperialisme 

28     

Menjelaskan proses 

Kolonialisme dan 

Imperialisme Eropa di 

Indonesia 

29     

Mengidentifikasi tokoh-

tokoh penjelajahan 

samudera 

30     

Menjelaskan proses 

kedatangan bangsa 

Belanda ke Indonesia 

31     

Menganalisis masuk dan 

perkembangan bangsa 

barat (Portugis, Spanyol, 

Belanda dan Inggris) di 

Indonesia 

32     

Menjelaskan kebijakan 

pemerintahan Kolonial 

Inggris di Indonesia (3) 

33     

Menganalisis perlawanan 

rakyat Indonesia dalam 

menentang penjajahan 

34   

Menganalisis strategi perlawanan 

bangsa Indonesia terhadap 

penjajahan bangsa Barat di 

Indonesia sebelum dan sesudah 

abad ke-20 

Menjelaskan faktor-faktor 

penyebab munculnya 

kebangkitan dan kesadaran 

nasional bangsa Indonesia. 

35     
Menjelaskan sifat 

perjuangan organisasi-



organisasi pergerakan 

nasional di Indonesia (6) 

36     

Menjelaskan peranan Pers 

dalam penguatan 

tumbuhnya rasa 

nasionalisme bangsa 

Indonesia 

37     

Mengidentifikasi tokoh-

tokoh pergerakan nasional 

Indonesia 

38   

Menganalisis kehidupan sosial, 

ekonomi, budaya, militer, dan 

pendidikan di Indonesia pada zaman 

pendudukan Jepang. 

Menjelaskan latar 

belakang pendudukan 

Jepang di Indonesia 

39     

Menerangkan bentuk 

pemerintahan militer 

Pendudukan Jepang di 

Indonesia 

40     

Mengidentifikasi bentuk-

bentuk organisasi 

bentukan Jepang 

41     

Menjelaskan bentuk-

bentuk perlawanan daerah 

melawan pendudukan 

Jepang 

42   

Memahami peristiwa-peristiwa 

sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 

dan artinya bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara pada masa 

itu dan masa kini. 

Menjelaskan latar 

belakang pemerintah 

Pendudukan Jepang 

membentuk BPUPKI 

43     

Menjelaskan gagasan 

perumusan dasar negara 

dalam sidang BPUPKI 

44     

Menjelaskan latar 

belakang Peristiwa 

Rengasdengklok. 

45   
Menganalisis peristiwa 

pembentukan pemerintahan pertama 

Menganalisis proses 

pembentukan negara dan 



Republik Indonesia dan maknanya 

bagi kehidupan kebangsaan 

Indonesia masa kini. 

kelengkapan pemerintahan 

Indonesia 

46   

Menganalisis perubahan dan 

perkembangan politik masa awal 

kemerdekaan 

Menjelaskan makna 

maklumat Wakil Presiden 

No. X Tanggal 16 Oktober 

1945 

47     

Menganalis perubahan 

sistem pemerintahan dari 

presidensial ke 

parlementer 

48   

Menganalisis perjuangan bangsa 

Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari 

ancaman Sekutu dan Belanda. 

Menerangkan upaya 

perlawanan Indonesia 

mengahadapi Agresi 

Militer Belanda I 

49     

Menerangkan upaya 

perlawanan Indonesia 

mengahadapi Agresi 

Militer Belanda II 

50   

Mengevaluasi perkembangan 

kehidupan politik dan ekonomi 

bangsa Indonesia pada masa 

Demokrasi Liberal 

Mengidentifikasi latar 

belakang lahirnya 

Demokrasi Liberal di awal 

kemerdekaan RI 

51     

Mengidentifikasi program 

kerja kabinet masa 

Demokrasi Liberal di awal 

kemerdekaan RI 

52     

Menganalisis 

permasalahan kabinet 

masa Demokrasi Liberal di 

awal kemerdekaan RI 

53     

Menganalisis 

perkembangan 

perekonomian pada Masa 

Demokrasi Liberal 

54   

Mengevaluasi perkembangan 

kehidupan bangsa Indonesia pada 

masa Demokrasi Terpimpin 

Menganalisis munculnya 

Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 (3) 



55     

Menganalisis kebijakan 

Demokrasi Terpimpin 

dibidang keamanan dalam 

negeri 

56     

Menganalisis kebijakan 

Demokrasi Terpimpin 

dibidang politik dalam 

negeri 

57     

Menganalisis kebijakan 

Demokrasi Terpimpin 

dibidang politik luar 

negeri 

58     

Menganalisis kebijakan 

terkait konflk Indonesia-

Belanda masalah Irian 

Barat 

59   
Menganalisis dinamika 

ketatanegaraan di Indonesia 

Mengidentifikasi 

perkembangan sistem 

konstitusi yang berlaku di 

Indonesia 

60   

Mengevaluasi upaya bangsa 

Indonesia dalam menghadapi 

ancaman disintegrasi bangsa 

terutama dalam bentuk pergolakan 

dan pemberontakan (antara lain: 

PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, 

Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, 

G-30-S/PKI). 

Menganalisis latar 

belakang munculnya 

pemberontakan 

PRRI/Permesta (3) 

61     

Menganalisis peristiwa-

peristiwa menjelang G-30-

S/PKI (3) 

62     

menganalisis tokoh tokoh 

TNI-AD menjadi target 

penculikan dalam 

peristiwa G-30-S/PKI 

63   

Mengevaluasi kehidupan politik dan 

ekonomi bangsa Indonesia pada 

masa Orde Baru. 

Menjelaskan latar 

belakang jatuhnya 

pemerintahan Orde Baru 



64   
Menganalisis revolusi-revolusi 

penting di dunia dalam sejarah 

Menjelaskan peristiwa 

revolusi revolusi dalam 

sejarah 

65   

Menganalisis pengaruh PD I dan PD 

II terhadap kehidupan politik, 

sosial-ekonomi dan hubungan 

internasional (LBB, PBB) 

Menjelaskan latar 

belakang dan proses 

terjadinya Perang Dunia I  

66     

Menganalisis latar 

belakang terjadinya 

Perang Dunia II 

67   

Mengevaluasi perkembangan dan 

dampak Perang Dingin terhadap 

kehidupan politik dan ekonomi 

global. 

Menjelaskan dampak 

Perang Dingin terhadap 

kehidupan politik dan 

ekonomi global  

68   

Mengevaluasi sejarah kontemporer 

dunia antara lain runtuhnya Pakta 

Warsawa, Uni Soviet, Jerman 

Bersatu, Konflik Kamboja, Perang 

Teluk, Apartheid di Afrika Selatan, 

Konflik Yugoslavia dan terorisme 

dunia bagi kehidupan sosial dan 

politik global. 

Menganalisis pengaruh 

Glasnot dan Perestroika 

terhadap dinamika politik 

internasional 

69     

Menganalisis kontribusi 

bangsa Indonesia dalam 

perdamaian dunia 

diantaranya: ASEAN, Non 

Blok, dan Misi Garuda. 

Kode : 1.204GM0000 

Mata Ujian : Sejarah Indonesia (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial- budaya. 

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

spiritual, sosial, 

kultural, emosional 

dan intelektual. 



2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek moral 

secara benar 

3     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek sosial 

dan fisik secara benar 

4   

Mengidentifikasi kesulitan belajar 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi 

kemampuan awal 

peserta didik dalam 

mata pelajaran sejarah 

dengan benar 

5     

Mengidentifikasi 

kesulitan belajar 

peserta didik dalam 

mata pelajaran sejarah 

dengan benar (3) 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik 

Memilih berbagai 

teori belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik terkait mata 

pelajaran sejarah 

7   

Menganalisis berbagai 

pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Menelaah berbagai 

pendekatan, strategi, 

dan teknik 

pembelajaran yang 

tepat untuk 

pembelajaran sejarah 

8     

Menerapkan 

pendekatan scientific 

dalam pembelajaran 

sejarah 

9     

Mengidentifikasi 

pengalaman belajar 

sesuai dengan 

pendekatan saintifik 



10     

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

sesuai dengan 

kompetensi dasar 

11 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu.  

Memilih materi 

pembelajaran yang 

terkait dengan 

pengalaman dan 

tujuan pembelajaran. 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran. 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran mata 

pelajaran sejarah 

dengan benar 

13 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun lapangan. 

Mengidentifikasi 

komponen rancangan 

pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

14     
Menjelaskan prinsip 

penyusunan RPP 

15   

Melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Menyusun indikator 

berdasarkan KD mata 

pelajaran sejarah  

16     

Melaksanakan 

pembelajaran sejarah 

di dalam kelas yang 

mendidik berdasarkan 

Permen tentang 

Standar Proses  

17   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh. 

Memahami 

pentingnya media 

pembelajaran dan 

sumber belajar dalam 

pembelajaran sejarah 



18 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu.  

Memahami TIK dalam 

pembelajaran Sejarah 

19     

Menggunakan web-

blog sebagai sarana 

komunikasi antar 

peserta MGMP 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

Mengidentifikasi 

kegiatan pembelajaran 

sejarah yang dapat 

meningkatkan 

kompetensi inti 3 

(pengetahuan) 

21     

Mengidentifikasi 

kegiatan pembelajaran 

sejarah yang dapat 

meningkatkan 

Kompetensi Inti 4 

(keterampilan) (3) 

22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa yang 

khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun secara 

siklikal dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik untuk 

ambil bagian dalam per 

Memahami berbagai 

strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik 

dan santun dalam 

mata pelajaran Sejarah 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu.  

Mengidentifikasi 

penilaian proses dan 

hasil belajar mata 

pelajaran sejarah 

dengan baik dan benar 

24   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Mengidentifikasi 

instrumen penilaian 

dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

sejarah 



25   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Melakukan evaluasi 

proses dan hasil 

pembelajaran sejarah 

dengan baik dan benar 

26 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Menjelaskan kriteria 

ketuntasan belajar 

berdasarkan 

permendikbud yang 

berlaku 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial dan 

pengayaan. 

Memahami program 

remedial dan 

pengayaan dalam 

pembelajaran sejarah 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Mengidentifikasi 

permasalahan 

pembelajaran yang 

dapat diselesaikan 

dengan PTK 

29     
Mencontohkan 

tahapan siklus PTK 

30   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis 

rancangan PTK mata 

pelajaran Sejarah 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran sejarah 

Menganalisis ilmu sejarah 
Menganalisis sifat sejarah 

yang einmalig (3) 

2     
Menganalisis pengertian 

sejarah secara negatif 

3     
Menerangkan kegunaan 

ilmu sejarah 



4   

Memahami konsep berpikir 

kronologis (diakronik), sinkronik, 

ruang dan waktu dalam sejarah. 

Menjelaskan pendekataan 

diakronik dan sinkronik 

dalam ilmu sejara 

5   

Menganalisis keterkaitan dan 

menerapkan langkah-langkah 

penelitian sejarah terhadap berbagai 

peristiwa sejarah. 

Menentukan tahap-tahap 

penelitian sejarah 

6   
Memahami corak kehidupan 

masyarakat pada zaman praaksara 

Menerangkan corak 

kehidupan masyarakat 

praaksara pada masa 

neolitikum 

7     

Menjelaskan peristiwa 

sejarah yang menunjukkan 

berakhirnya masa 

praaksara di Indonesia 

8   

Menganalisis informasi mengenai 

proses masuknya bangsa-bangsa ke 

wilayah Indonesia 

Menganalisis teori proses 

masuknya bangsa-bangsa 

ke wilayah Indonesia 

9   

Menganalisis berdasarkan tipologi 

hasil budaya Praaksara Indonesia 

termasuk yang berada di lingkungan 

terdekat. 

Menerangkan fungsi 

peninggalan kebudayaan 

megalithikum pada masa 

praaksara 

10     

Menganalisis 

perkembangan teknologi 

logam pada masa 

praaksara 

11   
Menganalisis perkembangan 

biologis manusia masa praaksara 

Menganalisis 

perkembangan biologis 

manusia praaksara jenis 

Pithecanthropus  

12   

Menganalisis berbagai teori tentang 

proses masuk dan berkembangnya 

agama dan kebudayaan Hindu-

Buddha di Indonesia 

Menganalisis teori proses 

masuk dan 

berkembangnya agama 

dan kebudayaan Hindu-

Buddha di Indonesia 

13   

Menganalisis karakteristik 

kehidupan masyarakat, 

pemerintahan, dan kebudayaan pada 

masa kerajaan-kerajaan Hindu-

Membandingkan fungsi 

candi di India dengan di 

Indonesia 



Buddha di Indonesia serta 

menunjukkan contoh bukti-bukti 

yang masih berlaku pada kehidupan 

masyarakat Indonesia masa kini. 

14     

Menjelaskan makna 

prasasti pada masa 

Kerajaan Tarumanegara 

15   

Menganalisis sistem pemerintahan, 

sosial, ekonomi, dan kebudayaan 

masyarakat Indonesia pada masa 

kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha 

untuk menentukan faktor yang 

berpengaruh dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia pada masa itu 

dan masa kini 

Menganalisis 

perkembangan sistem 

pemerintahan, sosial, 

ekonomi dan kebudayaan 

masyarakat Indonesia pada 

masa Kerajaan Sriwijaya 

16     

Menganalisis 

perkembangan sistem 

pemerintahan, sosial, 

ekonomi dan kebudayaan 

masyarakat Indonesia pada 

masa Kerajaan Majapahit  

17     

Menganalisis bentuk-

bentuk akulturasi 

kebudayaan pada masa 

Hindu-Buddha di 

Indonesia  

18     

Menjelaskan bentuk-

bentuk pelestarian 

peninggalan sejarah  

19   

Menganalisis berbagai teori tentang 

proses masuk dan berkembangnya 

agama dan kebudayaan Islam di 

Indonesia 

Menjelaskan proses 

masuknya agama dan 

kebudayaan Islam di 

Indonesia 

20     

Menganalisis saluran-

saluran islamisasi di awal 

perkembangan Islam di 

Indonesia (3) 

21     
Menganalisis bukti-bukti 

yang menunjukan 



masuknya pengaruh Islam 

ke Indonesia 

22   

Menganalisis karakteristik 

kehidupan masyarakat, 

pemerintahan dan kebudayaan pada 

masa kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia dan menunjukan contoh 

bukti-bukti yang masih berlaku 

pada kehidupan masyarakat 

Indonesia masa kini. 

Menganalisis karakteristik 

kehidupan masyarakat, 

pemerintahan dan 

kebudayaan pada masa 

kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia 

23   

Menganalisis sistem pemerintahan, 

sosial, ekonomi, dan kebudayaan 

masyarakat Indonesia pada masa 

kerajaan-kerajaan besar Islam untuk 

menentukan faktor yang 

berpengaruh pada kehidupan 

masyarakat Indonesia pada masa itu 

dan masa kini. 

Menjelaskan peran tokoh-

tokoh Islam dalam proses 

penyebaran Islam di 

Indonesia 

24     

Menganalisis bentuk-

bentuk pengaruh Islam di 

Indonesia 

25   
Menganalisis proses masuk dan 

perkembangan 

Menjelaskan latar 

belakang dan proses 

kedatangan bangsa Eropa 

ke Indonesia 

26     
Menjelaskan tujuan 

bangsa Eropa ke Indonesia  

27     

Memahami konsep 

kolonialisme dan 

imperialisme 

28     

Menjelaskan proses 

Kolonialisme dan 

Imperialisme Eropa di 

Indonesia 

29     

Mengidentifikasi tokoh-

tokoh penjelajahan 

samudera 



30     

Menjelaskan proses 

kedatangan bangsa 

Belanda ke Indonesia 

31     

Menganalisis masuk dan 

perkembangan bangsa 

barat (Portugis, Spanyol, 

Belanda dan Inggris) di 

Indonesia 

32     

Menjelaskan kebijakan 

pemerintahan Kolonial 

Inggris di Indonesia (3) 

33     

Menganalisis perlawanan 

rakyat Indonesia dalam 

menentang penjajahan 

34   

Menganalisis strategi perlawanan 

bangsa Indonesia terhadap 

penjajahan bangsa Barat di 

Indonesia sebelum dan sesudah 

abad ke-20 

Menjelaskan faktor-faktor 

penyebab munculnya 

kebangkitan dan kesadaran 

nasional bangsa Indonesia. 

35     

Menjelaskan sifat 

perjuangan organisasi-

organisasi pergerakan 

nasional di Indonesia (6) 

36     

Menjelaskan peranan Pers 

dalam penguatan 

tumbuhnya rasa 

nasionalisme bangsa 

Indonesia 

37     

Mengidentifikasi tokoh-

tokoh pergerakan nasional 

Indonesia 

38   

Menganalisis kehidupan sosial, 

ekonomi, budaya, militer, dan 

pendidikan di Indonesia pada zaman 

pendudukan Jepang. 

Menjelaskan latar 

belakang pendudukan 

Jepang di Indonesia 

39     

Menerangkan bentuk 

pemerintahan militer 

Pendudukan Jepang di 

Indonesia 



40     

Mengidentifikasi bentuk-

bentuk organisasi 

bentukan Jepang 

41     

Menjelaskan bentuk-

bentuk perlawanan daerah 

melawan pendudukan 

Jepang 

42   

Memahami peristiwa-peristiwa 

sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 

dan artinya bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara pada masa 

itu dan masa kini. 

Menjelaskan latar 

belakang pemerintah 

Pendudukan Jepang 

membentuk BPUPKI 

43     

Menjelaskan gagasan 

perumusan dasar negara 

dalam sidang BPUPKI 

44     

Menjelaskan latar 

belakang Peristiwa 

Rengasdengklok. 

45   

Menganalisis peristiwa 

pembentukan pemerintahan pertama 

Republik Indonesia dan maknanya 

bagi kehidupan kebangsaan 

Indonesia masa kini. 

Menganalisis proses 

pembentukan negara dan 

kelengkapan pemerintahan 

Indonesia 

46   

Menganalisis perubahan dan 

perkembangan politik masa awal 

kemerdekaan 

Menjelaskan makna 

maklumat Wakil Presiden 

No. X Tanggal 16 Oktober 

1945 

47     

Menganalis perubahan 

sistem pemerintahan dari 

presidensial ke 

parlementer 

48   

Menganalisis perjuangan bangsa 

Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari 

ancaman Sekutu dan Belanda. 

Menerangkan upaya 

perlawanan Indonesia 

mengahadapi Agresi 

Militer Belanda I 

49     

Menerangkan upaya 

perlawanan Indonesia 

mengahadapi Agresi 

Militer Belanda II 



50   

Mengevaluasi perkembangan 

kehidupan politik dan ekonomi 

bangsa Indonesia pada masa 

Demokrasi Liberal 

Mengidentifikasi latar 

belakang lahirnya 

Demokrasi Liberal di awal 

kemerdekaan RI 

51     

Mengidentifikasi program 

kerja kabinet masa 

Demokrasi Liberal di awal 

kemerdekaan RI 

52     

Menganalisis 

permasalahan kabinet 

masa Demokrasi Liberal di 

awal kemerdekaan RI 

53     

Menganalisis 

perkembangan 

perekonomian pada Masa 

Demokrasi Liberal 

54   

Mengevaluasi perkembangan 

kehidupan bangsa Indonesia pada 

masa Demokrasi Terpimpin 

Menganalisis munculnya 

Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 (3) 

55     

Menganalisis kebijakan 

Demokrasi Terpimpin 

dibidang keamanan dalam 

negeri 

56     

Menganalisis kebijakan 

Demokrasi Terpimpin 

dibidang politik dalam 

negeri 

57     

Menganalisis kebijakan 

Demokrasi Terpimpin 

dibidang politik luar 

negeri 

58     

Menganalisis kebijakan 

terkait konflk Indonesia-

Belanda masalah Irian 

Barat 

59   
Menganalisis dinamika 

ketatanegaraan di Indonesia 

Mengidentifikasi 

perkembangan sistem 

konstitusi yang berlaku di 

Indonesia 



60   

Mengevaluasi upaya bangsa 

Indonesia dalam menghadapi 

ancaman disintegrasi bangsa 

terutama dalam bentuk pergolakan 

dan pemberontakan (antara lain: 

PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, 

Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, 

G-30-S/PKI). 

Menganalisis latar 

belakang munculnya 

pemberontakan 

PRRI/Permesta (3) 

61     

Menganalisis peristiwa-

peristiwa menjelang G-30-

S/PKI (3) 

62     

menganalisis tokoh tokoh 

TNI-AD menjadi target 

penculikan dalam 

peristiwa G-30-S/PKI 

63   

Mengevaluasi kehidupan politik dan 

ekonomi bangsa Indonesia pada 

masa Orde Baru. 

Menjelaskan latar 

belakang jatuhnya 

pemerintahan Orde Baru 

64   
Menganalisis revolusi-revolusi 

penting di dunia dalam sejarah 

Menjelaskan peristiwa 

revolusi revolusi dalam 

sejarah 

65   

Menganalisis pengaruh PD I dan PD 

II terhadap kehidupan politik, 

sosial-ekonomi dan hubungan 

internasional (LBB, PBB) 

Menjelaskan latar 

belakang dan proses 

terjadinya Perang Dunia I  

66     

Menganalisis latar 

belakang terjadinya 

Perang Dunia II 

67   

Mengevaluasi perkembangan dan 

dampak Perang Dingin terhadap 

kehidupan politik dan ekonomi 

global. 

Menjelaskan dampak 

Perang Dingin terhadap 

kehidupan politik dan 

ekonomi global  

68   

Mengevaluasi sejarah kontemporer 

dunia antara lain runtuhnya Pakta 

Warsawa, Uni Soviet, Jerman 

Bersatu, Konflik Kamboja, Perang 

Teluk, Apartheid di Afrika Selatan, 

Konflik Yugoslavia dan terorisme 

dunia bagi kehidupan sosial dan 

politik global. 

Menganalisis pengaruh 

Glasnot dan Perestroika 

terhadap dinamika politik 

internasional 



69     

Menganalisis kontribusi 

bangsa Indonesia dalam 

perdamaian dunia 

diantaranya: ASEAN, Non 

Blok, dan Misi Garuda. 

Kode : 3.238GZ0000 

Mata Ujian : Sejarah Kebudayaan Islam (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguasai hakikat 

struktur keilmuan, ruang 

lingkup, dan objek 

Sejarah Kebudayaan 

Islam. 

Menguasai hakikat struktur 

keilmuan Sejarah 

Kebudayaan Islam 

2     
Menguasai objek Sejarah 

Kebudayaan Islam 

3     

Membedakan pendekatan-

pendekatan Sejarah 

Kebudayaan Islam sebagai 

kajian sejarah. 

4     

Menguasai keluasan (scope) 

materi Sejarah Kebudayaan 

Islam. 

5     

Menunjukkan manfaat mata 

pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam secara 

instrinsik. 

6     
mengevaluasi kompetensi 

inti pada jenjang MI 

7     
mengevaluasi kompetensi 

inti pada jenjang MA 

8     

menganalisis kompetensi 

dasar kognitif mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam 



9     

menganalisis tujuan 

pembelajaran mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di 

jenjang MI. 

10     

menganalisis tujuan 

pembelajaran mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di 

jenjang MA 

11     

mengkategorikan keadaan 

sosial budaya masyarakat 

Arab pra-Islam. 

12     

mengkategorikan agama dan 

kepercayaan masyarakat 

Arab pra-Islam. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 

PROFESIONAL 

1 

Sejarah 

Kebudayaan 

Islam 

Memahami Misi 

Rasulullah SAW. 

Sebagai Rahmat bagi 

alam semesta, pembawa 

kedamaian, 

kesejahteraan, dan 

kemajuan masyarakat. 

Misi Rasulullah 

SAW sebagai 

Rahmat bagi alam 

semesta, pembawa 

kedamaian, 

kesejahteraan, dan 

kemajuan 

masyarakat. 

Disajikan beberapa 

Misi dakwah Nabi 

Muhammad SAW. 

peserta didik dapat 

menentukan salah satu 

bukti dari misi dakwah 

Nabi Muhammad SAW 

di Mekkah. 

2   

Memahami strategi 

dakwah Rasulullah 

SAWdi Mekah. 

Dakwah 

Rasulullah SAW di 

Mekkah. 

Disajikan beberapa 

sikap Nabi dalam 

berdakwah, peserta 

didik dapat 

menerapkan sikap 

dalam berdakwah 

sesuai dengan strategi 

dakwah Rasulullah 

SAW. 

3   

Mengidentifikasi 

strategi dakwah 

Rasulullah SAW. di 

Madinah. 

Dakwah 

Rasulullah SAW. 

di Madinah. 

Disajikan beberapa 

langkah awal Nabi 

berdakwah, peserta 

didik dapat 

menentukan langkah 

awal Dakwah Nabi 



Muhammad SAW 

ketika tiba di Madinah. 

4       

Disajikan pernyataan 

beberapa peristiwa 

penting tentang 

dakwah Nabi, peserta 

didik dapat 

menghubungkan 

peristiwa- peristiwa 

penting yang berkaitan 

dengan dakwah. 

Rasulullah SAW di 

Madinah. 

5   

Mengidentifikasi 

berbagai prestasi yang 

dicapai oleh Umat Islam 

pada masa 

Khulafaurrasyidin. 

Kemajuan yang 

dicapai umat Islam 

pada masa 

Khulafaurrasyidin. 

Disajikan beberapa 

sikap para 

Khulafaurrasyidin, 

peserta didik dapat 

menerapkan sikap yang 

telah dilakukan oleh 

Khalifah Umar bin 

Khattab. 

6       

Disajikan beberapa 

prestasi para 

Khulafaurrasyidin, 

peserta didik dapat 

menganalisis prestasi 

khulafaâ€™urrasyidin 

yang masih dapat 

dirasakan sampai 

sekarang. 

7       

Disajikan beberapa 

prestasi para 

Khulafaurrasyidin, 

peserta didik dapat 

menentukan prestasi 

khalifah Ali bin Abi 

Thalib. 

8   

Memahami 

perkembangan 

kebudayaan/peradaban 

Islam pada masa Dinasti 

Umayyah. 

Perkembangan 

kebudayaan/ 

peradaban Islam 

pada masa Dinasti 

Umayyah. 

Disajikan beberapa 

perkembangan 

peradaban Islam (pada 

masa Umayyah), 

peserta didik dapat 



menganalisis 

perkembangan 

peradaban Islam masa 

Bani Umayyah. 

9       

Disajikan beberapa 

kemajuan Dinasti 

Umayyah, peserta 

didik dapat 

Mengidentifikasi salah 

satu kemajuan yang 

telah dicapai oleh 

Khalifah Muawiyah 

bin Abi Sufyan. 

10       

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menentukan karakter 

sikap yang dimiliki 

oleh salah satu 

Khalifah Dinasti 

Umayah. 

11   
Memahami sejarah 

berdirinya 
Sejarah berdirinya 

Disajikan beberapa 

pernyataan, peserta 

didik dapat 

Mengidentifikasi latar 

belakang berdirinya 

Dinasti Abassiyah. 

12       

Disajikan beberapa 

pernyataan, peserta 

didik dapat 

menentukan salah satu 

tokoh propaganda 

terkenal dalam proses 

berdirinya Dinasti 

Abbasiyah. 

13       

Disajikan beberapa 

pernyataan, peserta 

didik dapat memilih 

salah satu usaha yang 

telah dilakukan oleh 

khalifah Harun al-

Rasyid pada masa 

Dinasti Abbasiyah. 



14   

Mengidentifikasi tokoh 

ilmuwan muslim Ali bin 

Rabban at-Tabari, Ibnu 

Sina, ar-Razi (ahli 

kedokteran), Al-Kindi, 

Al-Gazali, Ibnu 

Maskawaih (ahli 

filsafat), Jabir bin 

Hayyan (ahli kimia), 

Muhammad bin Musa 

al-Khawarizmi (ahli 

astronomi), juga 

perannya dalam 

Tokoh ilmuwan 

muslim dan 

perannya dalam 

kemajuan 

kebudayaan/ 

peradaban Islam 

pada masa Dinasti 

Abbasiyah. 

Disajikan beberapa 

tokoh ilmuwan 

muslim, peserta didik 

dapat menentukan 

salah satu tokoh 

ilmuwan kedokteran 

yang membuat kitab 

Firdaus al-Hikmah 

pada masa Dinasti 

Abbasiyah. 

15       

Disajikan beberapa 

tokoh ilmuwan 

muslim, peserta didik 

dapat menyeleksi salah 

satu tokoh ilmuwan 

tafsir pada masa 

Dinasti Abbasiyah. 

16       

Disajikan beberapa 

tokoh ilmuwan 

muslim, peserta didik 

dapat menganalisis 

salah satu tokoh 

Ilmuwan kedokteran 

yang mengarang buku 

Al-Qanun Fi Tibb pada 

masa Dinasti 

Abbasiyah. 

17       

Disajikan beberapa 

tokoh ilmuwan 

muslim, peserta didik 

dapat menentukan 

salah satu tokoh 

ilmuwan filsafat yang 

membuat kitab Filsafat 

Helenisme pada masa 

Dinasti Abbasiyah. 

18       

Disajikan beberapa 

tokoh ilmuwan 

muslim, peserta didik 

dapat menganalisis 



salah satu tokoh ilmu 

astronomi yang telah 

menciptakan alat 

peneropong bintang 

pertama pada masa 

Dinasti Abbasiyah. 

19   

Mengidentifikasi para 

ulamaâ€™ penyusun 

kutubussittah (ahli 

hadis), empat imam 

mazhab (ahli fikih), 

Imam At-Tabari, Ibnu 

Katsir (ahli tafsir) dan 

perannya dalam 

kemajuan 

kebudayaan/peradaban 

Islam pada masa Dinasti 

Abbasiyah. 

Para ulama dan 

perannya dalam 

kemajuan 

kebudayaan/ 

peradaban Islam 

pada masa Dinasti 

Abbasiyah. 

Disajikan beberapa 

tokoh ilmuwan 

muslim, peserta didik 

dapat menentukan 

salah satu tokoh 

ilmuwan hadis yang 

telah membuat kitab 

Musnad al-Kabir pada 

masa Dinasti 

Abbasiyah. 

20       

Disajikan beberapa 

tokoh ulama-ulama 

pada masa Abbasiyah, 

peserta didik dapat 

menganalisis ulama-

ulama penyusun 

Kutubusittah yang 

muncul pada masa 

Bani Abasiyah. 

21       

Disajikan beberapa 

ulama-ulama, peserta 

didik dapat 

menentukan salah satu 

tokoh ulama fiqih yang 

mengarang kitab Al-

Umm pada masa 

Dinasti Abbasiyah. 

22   

Memahami Sejarah 

berdirinya Dinasti 

Ayyubiyah. 

Sejarah berdirinya 

Dinasti Ayyubiyah. 

Disajikan pernyataan 

latar belakang 

berdirinya Dinasti 

Ayyubiyah, peserta 

didik dapat 

mengidentifikasi nama 

pendiri Dinasti 

Ayyubiyah. 



23   

Mengidentifikasi 

perkembangan 

kebudayaan / peradaban 

Islam pada masa Dinasti 

Ayyubiyah. 

Kemajuan-

kemajuan masa 

Dinasti Ayyubiyah. 

Disajikan beberapa 

pernyataan, peserta 

didik dapat 

menentukan salah satu 

usaha yang telah 

dilakukan oleh khalifah 

Shalahuddin al-Ayyubi 

pada masa Dinasti 

Ayyubiyah. 

24   

Mengidentifikasi 

perkembangan 

kebudayaan / peradaban 

Islam pada masa Dinasti 

Ayyubiyah. 

Sejarah 

pertumbuhan dan 

perkembangan Al-

Azhar sebelum dan 

sesudah Dinasti 

Ayyubiyah. 

Disajikan beberapa 

pernyataan, peserta 

didik dapat 

menentukan salah satu 

kemajuan peradaban 

Islam yang dicapai 

Salahuddin al-Ayyubi 

pada masa Dinasti 

Ayyubiyah. 

25     

Ilmuwan muslim 

masa Dinasti 

Ayyubiyah. 

Disajikan beberapa 

tokoh ulama muslim 

pada masa Ayyubiyah, 

peserta didik dapat 

menentukan salah satu 

ulama fiqih pada masa 

Dinasti Ayyubiyah. 

26   

Memahami sejarah 

masuknya Islam di 

Nusantara melalui 

perdagangan, sosial, dan 

pengajaran. 

Sejarah masuknya 

Islam di Nusantara 

melalui 

perdagangan, 

sosial, dan 

pengajaran. 

Disajikan jenis-jenis 

proses masuknya Islam 

di Nusantara, siswa 

dapat mengidentifikasi 

cara masuknya Islam 

melalui jalur Sosial 

27     

Sejarah masuknya 

Islam di Nusantara 

melalui 

perdagangan, 

sosial, dan 

pengajaran. 

Disajikan cerita proses 

masuknya Islam di 

Nusantara, siswa dapat 

menganalisis cara 

masuknya Islam 

melalui jalur 

pengajaran 

28     

Sejarah masuknya 

Islam di Nusantara 

melalui 

perdagangan, 

Disajikan kondisi 

sosial masyarakat 

Nusantara, Peserta 

didik dapat 



sosial, dan 

pengajaran. 

mengindentifikasi 

faktor-faktor 

berkembang pesatnya 

agama Islam di 

Indonesia. 

29   

Memahami sejarah 

kerajaan Islam di Jawa, 

Sumatera, dan Sulawesi. 

Sejarah kerajaan 

Islam di Jawa, 

Disajikan nama-nama 

kerajaan Islam yang 

berkembang pada 

proses masuknya Islam 

ke Nusantara, peserta 

didik dapat 

menentukan kerajaan 

Islam yang pertama 

berdiri di Jawa 

30     
Sejarah kerajaan 

Islam di Sumatera. 

Disajikan sebuah cerita 

kerajaan Islam, peserta 

didik dapat 

mengidentifikasi 

peranan penting dari 

Kerajaan Sumatera 

31     
Sejarah kerajaan 

Islam di Aceh 

Peserta didik dapat 

menganalisis sebab-

sebab berdirinya 

Kerajaan Aceh. 

32     
Sejarah kerajaan 

Islam di Demak. 

Disajikan tokoh-tokoh 

pendiri kerajaan Islam, 

peserta didik dapat 

mengidentifikasi tokoh 

pendiri kerajaan 

Demak dalam 

penyebaran agama 

Islam. 

33     
Sejarah kerajaan 

Islam di Banten. 

Disajikan tokoh-tokoh 

pendiri kerajaan Islam, 

peserta didik dapat 

mengidentifikasi tokoh 

pendiri kerajaan 

Banten. 

34     

Sejarah kerajaan 

Islam di Jawa 

Mataram 

Peserta didik dapat 

menentukan latar 



belakang berdirinya 

kerajaan Mataram. 

35     
Sejarah kerajaan 

Islam di Sulawesi. 

Peserta didik dapat 

mengidentifikasi 

sebab-sebab berdirinya 

kerajaan GowaTallo. 

36   

Memahami biografi 

para tokoh dan perannya 

dalam mengembangkan 

Islam di Indonesia 

(Walisongo, Abdurrauf 

Singkel, Muhammad 

Arsyad al-Banjari, K.H. 

Ahmad Dahlan, dan 

K.H. Hasyim 

Asyâ€˜ari). 

Biografi para tokoh 

dan peran 

Walisongo, dalam 

mengembangkan 

Islam di Pulau 

Jawa, 

Disajikan nama-nama 

Wali Songo, peserta 

didik dapat 

menentukan nama wali 

songo dan asal 

daerahnya 

37     

Biografi para tokoh 

dan peran 

Walisongo, dalam 

mengembangkan 

Islam di Pulau 

Jawa, 

Disajikan ajaran-ajaran 

wali Songo, peserta 

didik dapat 

menentukan nama wali 

dan ajarannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

38   

Meneladani sikap 

istiqamah seperti 

dicontohkan oleh 

Walisongo dan lain-lain. 

Sikap istiqamah 

seperti 

dicontohkan oleh 

Walisongo 

Disajikan sikap-sikap 

yang dicontohkan oleh 

para wali, peserta didik 

dapat menentukan 

sikap istiqomah yang 

dicontohkan para tokoh 

wali songo 

39   

Meneladani semangat 

juang menyebarkan 

agama Islam seperti 

yang dicontohkan oleh 

Abdurrauf Singkel, 

Muhammad Arsyad Al-

Banjari, K.H. Ahmad 

Dahlan dan K.H. 

Hasyim Asyâ€˜ari. 

Semangat juang 

menyebarkam 

agama Islam 

seperti yang 

dicontohkan oleh 

Abdurrauf Singkel, 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menganalisis 

perilaku baik yang 

dapat diteladani dari 

tokoh Abdul Rauf 

Singkel. 

40   

Memahami semangat 

perjuangan Abdurrauf 

Singkel, Muhammad 

Semangat 

perjuangan 

Disajikan karya-karya 

Ulama Islam 

Nusantara, peserta 



Arsyad Al-Banjari, K.H. 

Ahmad Dahlan dan 

K.H. Hasyim Asyâ€˜ari 

dalam menyebarkan 

agama Islam di 

Indonesia. 

Muhammad 

Arsyad Al-Banjari, 

didik dapat 

mengidentifikasi hasil 

karya perjuangan dari 

tokoh Muhammad 

Arsyad al- Banjari. 

41     

Semangat 

perjuangan K.H. 

Ahmad Dahlan 

Disajikan semangat 

perjuangan K.H. 

Ahmad Dahlan, peserta 

didik dapat 

menentukan organisasi 

perjuangan Islam yang 

didirikan oleh K.H. 

Ahmad Dahlan 

42     

Semangat 

perjuangan 

Perjuangan K.H. 

Hasyim Ashari 

Disajikan semangat 

perjuangan 

K.H.Hasyim Ashari, 

peserta didik dapat 

menentukan organisasi 

perjuangan Islam yang 

didirikan oleh K.H. 

Hasyim Ashari 

43   

Memahami bentuk seni 

budaya lokal (Wayang, 

Kasidah, dan Hadrah). 

Seni budaya lokal 

Wayang. 

Disajikan judul-judul 

dalam pewayangan, 

peserta didik dapat 

menentukan seni 

budaya lokal Wayang 

yang berisi ajaran 

Islam 

44   

Menunjukkan contoh 

bentuk seni budaya 

lokal. 

Seni budaya lokal 

Kasidah, dan 

Hadrah. 

Disajikan jenis-jenis 

budaya lokal, peserta 

didik dapat 

menentukan pengertian 

jenis budaya lokal 

Qasidah 

45   

Memaparkan bentuk 

tradisi umat Islam (di 

Jawa, Sunda, Melayu, 

Bugis, Minang, 

Madura). 

Tradisi umat Islam 

Jawa. 

Disajikan cerita 

kehidupan sehari-hari 

masyarakat Jawa, 

peserta didik dapat 

mengidentifikasi 

bentuk tradisi umat 

Islam di Jawa. 



46   

Memahami bentuk 

tradisi umat Islam 

(Jawa, Sunda, Melayu, 

Bugis, Minang, 

Madura). 

Tradisi umat Islam 

(Jawa, Sunda, 

Melayu, Bugis, 

Minang, Madura). 

Disajikan tradisi-tradisi 

umat islam dari 

berbagai daerah, 

Peserta didik dapat 

memasangkan tradisi 

umat Islam dengan asal 

daerahnya 

47       

Disajikan tradisi umat 

Islam Melayu, peserta 

didik dapat 

mengidentifikasi 

bentuk tradisi Umat 

Islam Melayu 

48   

Membandingkan nilai-

nilai tradisi umat Islam 

(di Jawa, Sunda, 

Melayu, Bugis, Minang, 

Madura). 

Mengidentifikasi 

nilai-nilai tradisi 

umat Islam (di 

Jawa, Sunda, 

Melayu, Bugis, 

Minang, Madura). 

Peserta didik dapat 

mengidentifikasi 

keterkaitan budaya 

lokal dengan tradisi 

Islam di Indonesia. 

49   

Memaparkan bentuk 

tradisi umat Islam (di 

Jawa, Sunda, Melayu, 

Bugis, Minang, 

Madura). 

Tradisi umat Islam 

(Jawa, Sunda, 

Melayu, Bugis, 

Minang, Madura). 

Peserta didik dapat 

mengidentifikasi 

contoh tradisi dan 

kesenian adat yang 

bercorak Islam. 

50   

Membandingkan nilai-

nilai tradisi umat Islam 

(di Jawa, Sunda, 

Melayu, Bugis, Minang, 

Madura). 

Mengklasifikasi 

nilai-nilai tradisi 

umat Islam (di 

Jawa, Sunda, 

Melayu, Bugis, 

Minang, Madura). 

Peserta didik dapat 

mengidentifikasi 

contoh atau bentuk 

tradisi Islam yang 

berkembang di 

Indonesia. 

51   

Memahami kondisi 

masyarakat Makkah 

sebelum Islam 

Kondisi 

masyarakat 

Makkah sebelum 

Islam 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menentukan 

peribadatan mayoritas 

masyarakat Makkah 

sebelum Islam. 

52   

Memahami strategi 

dakwah Rasulullah Saw. 

periode Makkah 

Strategi dakwah 

Rasulullah Saw. 

periode Makkah 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menunjukkan 

tahapan dakwah 



Rasulullah Saw pada 

periode Makkah. 

53       

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menunjukkan 

respons masyarakat 

Makkah terhadap 

dakwah Rasulullah 

Saw. 

54   

Memahami subtansi dan 

strategi dakwah 

Rasulullah pada periode 

Madinah 

Dakwah periode 

Madinah 

Disajikan sebuah 

pernyataan, peserta 

didik dapat 

menerapkan strategi 

dakwah Rasulullah 

pada periode Madinah. 

55   

Memahami proses 

pemilihan Khulafaur 

Rasyidin 

Proses pemilihan 

Khulafaur 

Rasyidin 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menunjukkan 

proses pemilihan salah 

seorang Khalifah dari 

Khulafaur Rasyidin. 

56   

Mengidentifikasi 

kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi pada masa 

pemerintahan Khulafaur 

Rasyidin 

Kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi pada 

masa pemerintahan 

Khulafaur 

Rasyidin 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menentukan 

tantangan yang 

dihadapi para 

Khulafaur Rasyidin. 

57   

Mengidentifikasi 

keberhasilan-

keberhasilan yang 

dicapai pada Bani 

Umayah di Damaskus 

Keberhasilan-

keberhasilan yang 

dicapai pada Bani 

Umayah di 

Damaskus 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menunjukkan 

kemajuan-kemajuan 

yang dicapai 

pemerintahan Bani 

Umayah dalam bidang 

pemerintahan. 

58       

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menunjukkan 

kemajuan-kemajuan 

yang dicapai pada 

masa Bani Umayah di 



bidang perluasan 

wilayah 

59   

Mengidentifikasi proses 

berdirinya Bani 

Abbasiyah 

Proses berdirinya 

Bani Abbasiyah 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menentukan latar 

belakang berdirinya 

Dinasti Bani 

Abbasiyah 

60   

Memahami karakteristik 

pemerintahan Bani 

Abbasiyah 

Karakteristik 

pemerintahan Bani 

Abbasiyah 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat membedakan 

karakteristik 

pemerintahan Bani 

Abbasiyah dengan 

Bani Umayah. 

61   

Mendeskripsikan 

perkembangan 

peradaban dan ilmu 

pengetahuan pada masa 

Bani Abbasiyah 

Perkembangan 

peradaban dan 

ilmu pengetahuan 

pada masa 

Abbasiyah 

Disajikan sebuah 

pernyataan, peserta 

didik dapat 

menunjukkan karya 

besar ulama dalam 

bidang kedokteran 

pada masa Bani 

Abbasiyah 

62   

Mengidentifikasi pusat-

pusat peradaban Islam 

masa pemerintahan 

Abbasiyah 

Pusat-pusat 

peradaban Islam 

masa pemerintahan 

Abbasiyah 

Disajikan sebuah 

pernyataan, peserta 

didik dapat 

menentukan salah satu 

pusat peradaban di kota 

Bagdad pada masa 

Bani Abbasiyah 

63   

Menganalisis sejarah 

pembaharuan atau 

modernisasi Islam di 

dunia 

Sejarah 

pembaharuan di 

dunia Islam 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menganalisis 

latar belakang 

munculnya gerakan 

pembaharuan di dunia 

Islam 

64   

Memahami pemikiran-

pemikiran pembaharuan 

dunia Islam 

Pemikiran-

pemikiran 

pembaharuan 

dunia Islam 

Disajikan sebuah 

pernyataan, peserta 

didik dapat 

membedakan pokok-



pokok pemikiran para 

pembaharu di dunia 

Islam 

65   

Mendeskripsikan 

sejarah masuknya Islam 

di Indonesia 

Sejarah masuknya 

Islam ke Indonesia 

Disajikan sebuah 

pernyataan, peserta 

didik dapat 

menganalisis teori 

masuknya Islam ke 

Indonesia 

66   

Menganalisis strategi 

dakwah dan 

perkembangan Islam di 

Indonesia 

strategi dakwah 

dan perkembangan 

Islam di Indonesia 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menunjukkan 

saluran-saluran 

masuknya Islam ke 

nusantara 

67   

Menganalisis strategi 

dakwah yang 

dikembangkan oleh 

Walisongo di Indonesia 

Strategi dakwah 

yang 

dikembangkan 

oleh Walisongo di 

Indonesia 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menentukan 

strategi dakwah 

Walisongo. 

68   

Menganalisis strategi 

dakwah yang 

dikembangkan oleh 

Walisongo dan Ulama 

Penyebar Islam pasca 

Walisongo di Indonesia 

Ulama Penyebar 

Islam pasca 

Walisongo di 

Indonesia 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menunjukkan 

karya tulis ulama besar 

di nusantara. 

69   

Menganalisis peranan 

kerajaan awal Islam 

terhadap perkembangan 

Islam di Indonesia 

Peranan kerajaan 

Islam awal di 

Indonesia 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menunjukkan 

latar belakang 

berdirinya kerajaan 

Banjar di Kalimantan 

Selatan.. 

70   

Mendeskripsikan 

sejarah perkembangan 

Islam di Asia Tenggara 

Sejarah 

perkembangan 

Islam di Asia 

Tenggara 

Disajikan sebuah 

cerita, peserta didik 

dapat menunjukkan 

tokoh penyebar Islam 

awal di Asia Tenggara. 

Kode : 1.217GD0000 

Mata Ujian : Seni Budaya (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik usia sekolah 

dasar yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Menjelaskan implikasi 

prinsip-prinsip 

perkembangan perilaku 

dan pribadi peserta didik 

terhadap pendidikan  

2     

Membedakan berbagai 

aspek perkembangan 

peserta didik berdasarkan 

ciri-cirinya  

3 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan 

intelektual 

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik usia sekolah 

dasar dalam mata pelajaran 

yang diampu 

Mengidentifikasi bakat 

peserta didik  

4     

Mengidentifikasi 

keterampilan sosial peserta 

didik  

5 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan 

intelektual 

Mengidentifikasi kesulitan 

peserta belajar usia sekolah 

dasar dalam mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis kesulitan 

dalam mengikuti pelajaran 

di sekolah.  

6     

Mengidentifikasi Faktor 

psikologis seseorang dapat 

memengaruhi proses 

belajar. 

7 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran di SD/MI 

8 
Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

Mendeskripsikan 

pendekatan dan strategi 



pembelajaran yang 

mendidik. 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu" 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran seni budaya 

9     

Merancang kegiatan 

pembelajaran sesuai 

karakteristik mata 

pelajaran 

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

diampu. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menganalisis kesesuaian 

indikator pembelajaran 

dengan kompetensi dasar 

11   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai dengan 

mata pelajaran seni budaya  

12   

Memilih materi tujuan 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran.." 

Menentukan materi 

pembelajaran yang 

esensial sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

telah ditentukan 

13 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

14   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

Melaksanakan 

pembelajaran 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan sesuai rambu-

rambu kurikulum yang 

berlaku 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh" 

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran seni budaya 

SD/MI untuk mencapai 



tujuan pembelajaran 

secara utuh 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi jenis-

jenis media teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

17 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki.  

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi belajar 

secara optimal. 

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

pengetahuan untuk 

mencapai prestasi belajar 

optimal peserta didik 

18     

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

keterampilan untuk 

mencapai prestasi belajar 

optimal peserta didik 

19   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi minat untuk 

mencapai prestasi belajar 

optimal peserta didik 

20 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik, untuk ambil 

bagian dal 

Memberikan tanggapan 

terhadap respon peserta 

didik dalam interaksi 

pembelajaran dengan 

bahasa yang khas secara 

efektif, empati, dan santun 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar.  

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan mata pelajaran seni 

budaya SD/MI. 



22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

23     
Memvalidasi instrumen 

yang akan digunakan 

24   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Menentukan teknik 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

25     

Menerapkan teknik 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

26 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan bela- 

jar 

Mengkonstruksikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

dengan KKM yang sudah 

ditentukan  

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Merancang program 

remedial dengan 

menggunakan hasil 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

pembelajaran  

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

29   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi 

permasalahan 

Pembelajaran di kelas 

terkait mata pelajaran seni 

budaya SD/MI yang dapat 

dipecahkan dengan PTK. 

30     

Merumuskan masalah di 

kelas terkait mata 

pelajaran seni budaya 

SD/MI yang dapat 

dipecahkan dengan PTK  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu.  

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang bersifat 

konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang 

mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya (seni 

rupa, musik, tari, teater) dan 

keterampilan.  

Mengapresiasi karya seni rupa  

2     Mengidentifikasi unsur rupa  

3     
Mengekspresikan diri melalui 

karya seni rupa 

4     
Mengekspresikan diri melalui 

gambar ekspresif  

5     

Menerapkan karya seni rupa 

dua dimensi dengan teknik 

menggunting/menyobek 

6     

Menerapkan karya seni rupa 

dua dimensi dengan teknik 

menempel 

7     

Menerapkan karya seni rupa 

dua dimensi dengan teknik 

cetak tunggal 

8     
Mengekspresikan diri melalui 

teknik cetak timbul 

9     
Menerapkan simbol dalam 

karya seni rupa dua dimensi  

10     
Menerapkan sikap apresiatif 

terhadap karya rupa  

11     

Mengekspresikan diri melalui 

gambar imajinatif mengenai 

diri sendiri  

12     

Mengekspresikan diri melalui 

gambar dekoratif dari motif 

hias daerah setempat 



13     

Menerapkan sikap apresiatif 

terhadap simbol dalam karya 

seni rupa dua dimensi  

14     

Menerapkan sikap apresiatif 

terhadap simbol dalam karya 

seni rupa tiga dimensi  

15     
Mengekspresikan diri melalui 

gambar imajinatif  

16     
Menerapkan hiasan/warna 

pada benda tiga dimensi 

17     

Menguasai struktur gerak tari 

berdasarkan elemen-lemen 

gerak anggota tubuh 

18     

Menguasai stuktur gerak tari 

berdasarkan tari daerah 

setempat  

19     
Menentukan konsep tari sesuia 

dengan rangsang bunyi 

20     
Menjabarkan konsep tari sesui 

dengan tema tari 

21     
Menganalisis tempo,tell/ 

ketukan pada lagu 

22     
Menemukan ketukan kuat pada 

lagu 

23     
Membandingkan ketukan kuat 

dan ketukan lemah pada lagu 

24     Menganalisis birama lagu 

25     

Membandingkan karakter 

birama 2/4, 3/4 dan 4/4 dalam 

lagu 

26     

Menganalisis bentuk, nilai not, 

nilai tanda diam dan fungsi 

atribut dalam notasi musik 

27     
Menganalisa tangganada dan 

wilayah nada  



28     
Menganalisis penulisan notasi 

musik dalam not angka 

29     
Menganalisis penulisan notasi 

musik dalam not balok. 

30     
Menganalisis tinggi rendah 

nada. 

31     

Menganalisis pembacaan 

notasi musik baik notasi angka 

maupun notasi balok 

32     
Menganalisis jenis-jenis irama 

lagu 

33     

Menentukan bahan alami di 

lingkungan sekitar untuk 

pembuatan produk pada 

pembelajaran keterampilan 

34     

Menentukan bahan sintetis 

untuk pembuatan produk pada 

pembelajaran keterampilan 

35     
Menentukan bahan keras untuk 

pembuatan produk kerajinan 

36     

Menentukan alat yang 

digunakan dalam pembuatan 

produk ketrampilan 

37     

Menentukan teknik pengolahan 

limbah anorganik untuk 

pembuatan kerajinan. 

38     

Mengidentifikasi teknik 

pembuatan warna dari bahan 

alam 

39     
Mengidentifikasi jenis-jenis zat 

warna sintetis 

40   

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu- 

ilmu yang relevan dengan 

pembelajaran Seni Budaya. 

Mengidentifikasi jenis motif 

hias pada karya seni rupa 

Nusantara daerah setempat  



41     

Menerapkan sikap apresiatif 

terhadap keunikan motif hias 

karya seni rupa Nusantara  

42     
Melakukan eksplorasi gerak 

tari sesuai dengan tema 

43     
Menyusun gerak tari 

berdasarkan tari daerah 

44     
Membuat pola lantai gerak tari 

daerah 

45     
Memperagakan gerak tari 

sesuai dengan level  

46     
Melakukan gerak tari sesui 

dengan gerak tari daerah 

47     

Mengidentifikasi tari dalam 

menggunakan busana dalam 

tari daerah 

48     
mengidentifikasi tari daerah 

dalam menggunakan property 

49     
memperagakan tari daerah 

dengan menggunakan iringan 

50     

Mengidentifikasi tari daerah 

dalam menggunakan tata 

pannggung 

51     
Mengidentifikasi cerita dalam 

penyusunan karya tari 

52     
Menerapkan struktur 

pembelajaran Seni Tari 

53     
Menentukan konsep garapan 

tari sesuai dengan tema 

54     

Menganalisis pola pikir tari 

berdasarkan level dan pola 

lantai 

55     
Menentukan tempo,tell/ 

ketukan pada lagu 



56     Mendeteksi birama lagu 

57     

Melatih pembacaan notasi 

musik baik notasi angka 

maupun notasi balok 

58     
Membedakan jenis-jenis irama 

lagu 

59     
Menganalisis ansamble ritmis 

sederhana 

60     

Memilih bahan alami di 

lingkungan sekitar untuk 

pembuatan produk kerajinan 

sebagai benda pakai 

61     

Menerapkan bahan lunak 

untuk pembuatan produk 

kerajinan sebagai benda hias 

dan benda pakai 

62     

Menerapkan limbah anorganik 

yang ada di lingkungan sekitar 

untuk pembuatan benda 

kerajinan yang digerakkan 

angin 

63     

Memilih bahan sintetis untuk 

pembuatan produk kerajinan 

sebagai benda pakai 

64     

Menerapakan bahan tali untuk 

pembuatan produk kerajinan 

dengan teknik makrame 

65     
Menghias kain dengan teknik 

ikat  

66     
Memilih bahan pewarna alam 

untuk pewarnaan kain  

67     
Menerapkan teknik pembuatan 

batik tulis  

68     
Mencampur zat warna napthol 

sesuai prosedur 



69     
Menerapkan teknik pewarnaan 

batik dengan zat warna napthol  

70     

Memproses penghilangan lilin 

secara keseluruhan dengan 

cara direbus/lorod 

Kode : 1.217GF0000 

Mata Ujian : Seni Budaya (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik usia sekolah 

dasar yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. 

Menjelaskan implikasi 

prinsip-prinsip 

perkembangan perilaku 

dan pribadi peserta didik 

terhadap pendidikan  

2     

Membedakan berbagai 

aspek perkembangan 

peserta didik berdasarkan 

ciri-cirinya  

3 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan 

intelektual 

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik usia sekolah 

dasar dalam mata pelajaran 

yang diampu 

Mengidentifikasi bakat 

peserta didik  

4     

Mengidentifikasi 

keterampilan sosial peserta 

didik  

5 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan 

intelektual 

Mengidentifikasi kesulitan 

peserta belajar usia sekolah 

dasar dalam mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis kesulitan 

dalam mengikuti pelajaran 

di sekolah.  

6     
Mengidentifikasi Faktor 

psikologis seseorang dapat 



memengaruhi proses 

belajar. 

7 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran di SD/MI 

8 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu" 

Mendeskripsikan 

pendekatan dan strategi 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran seni budaya 

9     

Merancang kegiatan 

pembelajaran sesuai 

karakteristik mata 

pelajaran 

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

diampu. 

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menganalisis kesesuaian 

indikator pembelajaran 

dengan kompetensi dasar 

11   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai dengan 

mata pelajaran seni budaya  

12   

Memilih materi tujuan 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran.." 

Menentukan materi 

pembelajaran yang 

esensial sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

telah ditentukan 

13 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Merancang pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

14   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

Melaksanakan 

pembelajaran 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, 



dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

laboratorium, maupun 

lapangan sesuai rambu-

rambu kurikulum yang 

berlaku 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh" 

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran seni budaya 

SD/MI untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

secara utuh 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi jenis-

jenis media teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

17 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki.  

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi belajar 

secara optimal. 

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

pengetahuan untuk 

mencapai prestasi belajar 

optimal peserta didik 

18     

Menentukan kegiatan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi perbedaan 

kemampuan aspek 

keterampilan untuk 

mencapai prestasi belajar 

optimal peserta didik 

19   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

memfasilitasi minat untuk 

mencapai prestasi belajar 

optimal peserta didik 

20 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

Memberikan tanggapan 

terhadap respon peserta 

didik dalam interaksi 

pembelajaran dengan 



mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik, untuk ambil 

bagian dal 

bahasa yang khas secara 

efektif, empati, dan santun 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar.  

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan mata pelajaran seni 

budaya SD/MI. 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

23     
Memvalidasi instrumen 

yang akan digunakan 

24   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Menentukan teknik 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

25     

Menerapkan teknik 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

26 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan bela- 

jar 

Mengkonstruksikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

dengan KKM yang sudah 

ditentukan  

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Merancang program 

remedial dengan 

menggunakan hasil 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

pembelajaran  

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

29   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi 

permasalahan 

Pembelajaran di kelas 

terkait mata pelajaran seni 



budaya SD/MI yang dapat 

dipecahkan dengan PTK. 

30     

Merumuskan masalah di 

kelas terkait mata 

pelajaran seni budaya 

SD/MI yang dapat 

dipecahkan dengan PTK  

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu.  

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang bersifat 

konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang 

mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya (seni 

rupa, musik, tari, teater) dan 

keterampilan.  

Mengapresiasi karya seni rupa  

2     Mengidentifikasi unsur rupa  

3     
Mengekspresikan diri melalui 

karya seni rupa 

4     
Mengekspresikan diri melalui 

gambar ekspresif  

5     

Menerapkan karya seni rupa 

dua dimensi dengan teknik 

menggunting/menyobek 

6     

Menerapkan karya seni rupa 

dua dimensi dengan teknik 

menempel 

7     

Menerapkan karya seni rupa 

dua dimensi dengan teknik 

cetak tunggal 

8     
Mengekspresikan diri melalui 

teknik cetak timbul 

9     
Menerapkan simbol dalam 

karya seni rupa dua dimensi  



10     
Menerapkan sikap apresiatif 

terhadap karya rupa  

11     

Mengekspresikan diri melalui 

gambar imajinatif mengenai 

diri sendiri  

12     

Mengekspresikan diri melalui 

gambar dekoratif dari motif 

hias daerah setempat 

13     

Menerapkan sikap apresiatif 

terhadap simbol dalam karya 

seni rupa dua dimensi  

14     

Menerapkan sikap apresiatif 

terhadap simbol dalam karya 

seni rupa tiga dimensi  

15     
Mengekspresikan diri melalui 

gambar imajinatif  

16     
Menerapkan hiasan/warna 

pada benda tiga dimensi 

17     

Menguasai struktur gerak tari 

berdasarkan elemen-lemen 

gerak anggota tubuh 

18     

Menguasai stuktur gerak tari 

berdasarkan tari daerah 

setempat  

19     
Menentukan konsep tari sesuia 

dengan rangsang bunyi 

20     
Menjabarkan konsep tari sesui 

dengan tema tari 

21     
Menganalisis tempo,tell/ 

ketukan pada lagu 

22     
Menemukan ketukan kuat pada 

lagu 

23     
Membandingkan ketukan kuat 

dan ketukan lemah pada lagu 

24     Menganalisis birama lagu 



25     

Membandingkan karakter 

birama 2/4, 3/4 dan 4/4 dalam 

lagu 

26     

Menganalisis bentuk, nilai not, 

nilai tanda diam dan fungsi 

atribut dalam notasi musik 

27     
Menganalisa tangganada dan 

wilayah nada  

28     
Menganalisis penulisan notasi 

musik dalam not angka 

29     
Menganalisis penulisan notasi 

musik dalam not balok. 

30     
Menganalisis tinggi rendah 

nada. 

31     

Menganalisis pembacaan 

notasi musik baik notasi angka 

maupun notasi balok 

32     
Menganalisis jenis-jenis irama 

lagu 

33     

Menentukan bahan alami di 

lingkungan sekitar untuk 

pembuatan produk pada 

pembelajaran keterampilan 

34     

Menentukan bahan sintetis 

untuk pembuatan produk pada 

pembelajaran keterampilan 

35     
Menentukan bahan keras untuk 

pembuatan produk kerajinan 

36     

Menentukan alat yang 

digunakan dalam pembuatan 

produk ketrampilan 

37     

Menentukan teknik pengolahan 

limbah anorganik untuk 

pembuatan kerajinan. 



38     

Mengidentifikasi teknik 

pembuatan warna dari bahan 

alam 

39     
Mengidentifikasi jenis-jenis zat 

warna sintetis 

40   

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu- 

ilmu yang relevan dengan 

pembelajaran Seni Budaya. 

Mengidentifikasi jenis motif 

hias pada karya seni rupa 

Nusantara daerah setempat  

41     

Menerapkan sikap apresiatif 

terhadap keunikan motif hias 

karya seni rupa Nusantara  

42     
Melakukan eksplorasi gerak 

tari sesuai dengan tema 

43     
Menyusun gerak tari 

berdasarkan tari daerah 

44     
Membuat pola lantai gerak tari 

daerah 

45     
Memperagakan gerak tari 

sesuai dengan level  

46     
Melakukan gerak tari sesui 

dengan gerak tari daerah 

47     

Mengidentifikasi tari dalam 

menggunakan busana dalam 

tari daerah 

48     
mengidentifikasi tari daerah 

dalam menggunakan property 

49     
memperagakan tari daerah 

dengan menggunakan iringan 

50     

Mengidentifikasi tari daerah 

dalam menggunakan tata 

pannggung 

51     
Mengidentifikasi cerita dalam 

penyusunan karya tari 



52     
Menerapkan struktur 

pembelajaran Seni Tari 

53     
Menentukan konsep garapan 

tari sesuai dengan tema 

54     

Menganalisis pola pikir tari 

berdasarkan level dan pola 

lantai 

55     
Menentukan tempo,tell/ 

ketukan pada lagu 

56     Mendeteksi birama lagu 

57     

Melatih pembacaan notasi 

musik baik notasi angka 

maupun notasi balok 

58     
Membedakan jenis-jenis irama 

lagu 

59     
Menganalisis ansamble ritmis 

sederhana 

60     

Memilih bahan alami di 

lingkungan sekitar untuk 

pembuatan produk kerajinan 

sebagai benda pakai 

61     

Menerapkan bahan lunak 

untuk pembuatan produk 

kerajinan sebagai benda hias 

dan benda pakai 

62     

Menerapkan limbah anorganik 

yang ada di lingkungan sekitar 

untuk pembuatan benda 

kerajinan yang digerakkan 

angin 

63     

Memilih bahan sintetis untuk 

pembuatan produk kerajinan 

sebagai benda pakai 

64     

Menerapakan bahan tali untuk 

pembuatan produk kerajinan 

dengan teknik makrame 



65     
Menghias kain dengan teknik 

ikat  

66     
Memilih bahan pewarna alam 

untuk pewarnaan kain  

67     
Menerapkan teknik pembuatan 

batik tulis  

68     
Mencampur zat warna napthol 

sesuai prosedur 

69     
Menerapkan teknik pewarnaan 

batik dengan zat warna napthol  

70     

Memproses penghilangan lilin 

secara keseluruhan dengan 

cara direbus/lorod 

Kode : 1.21BGG0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Musik (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial Â¬budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar 

3     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

4 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 



5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran 

6   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi 

pembelajaran 

7 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran 

8   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

9     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

10     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

11     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21 

12   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu. 

13     
Menggunakan media 

pembelajaran dan 



pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

14 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

15     

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara 

bertahap. 

16 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

17 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam permain 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

18     

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa 

Indonesia pada proses 

pembelajaran 

19     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 



runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

20     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

22     

Menjabarkan secara jelas 

dan rinci aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam 

sistem penilaian proses dan 

hasil belajar 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

pembelajaran 



26   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

27 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Merancang langkah-langkah 

perbaikan 

28     

Mengembangkan diri secara 

terus menerus untuk 

meningkatan 

profesionalisme sebagai 

pendidik 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami teori penelitian 

tin dakan kelas 

30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang bersifat 

konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran seni 

musik 

Mendemonstrasikan 

berbagai macam teknik 

pernafasan dalam 

bernyanyi 



2     
Melatih cara memproduksi 

nada dengan baik 

3     

Menerapkan ilmu harmoni 

dalam teknik vokal 2 suara 

atau lebih. 

4     

Mendemonstrasikan teknik 

dasar bermain musik 

perkusi 

5     

Mendemonstrasikan teknik 

dasar bermain macam alat 

musik melodis 

6     

Mengidentifikasi berbagai 

macam bentuk bentuk 

penyajian musik 

7     

Mengidentifikasi teknik 

penulisan musik ansambel 

pada partitur 

8     
Mengidentifikasi unsur-

unsur musik 

9     
Merancang menyanyi lagu 

secara unisono 

10     

Merancang bermain 

instrumen musik 

sederhana secara 

perorangan dan kelompok 

11     

Melatih teknik gaya 

bernyanyi dalam berbagai 

jenis irama dan lagu secara 

perorangan 

12     

Menerapkan langkah-

langkah latihan vokal 

dalam praktek menyanyi 

13     

Melatih teknik dan gaya 

dalam bernyanyi secara 

vokal grup 



14     
Mengidentifikasi 

karakteristik lagu daerah 

15     

Melatih teknik dan gaya 

bermain musik dalam 

berbagai irama dan lagu 

16     
Mengevaluasi praktek 

menyanyi 

17     

Mengevaluasi praktek 

memainkan alat musik 

modern 

18     

Mengevaluasi memainkan 

instrumen musik 

tradisional 

19     

Membuat aransemen 

musik modern untuk vokal 

grup 

20     
Menerapkan harmoni 

SATB 

21   

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu 

yang relevan dengan 

pembelajaran Seni Musik 

(analisis) 

Mengidentifikasi 

ritme/ketukan 

22     
Mengidentifikasi tangga 

nada 

23     
Mengidentifikasi bentuk 

nilai not dan tanda diam 

24     Mengidentifikasi birama 

25     

Mendemonstrasikan 

sistem penulisan notasi 

angka/balok 

26     

Mendemonstrasikan 

sistem penulisan notasi 

musik tradisi 



27     

Menerapkan intonasi yang 

baik pada praktek 

menyanyi 

28     
Menerapkan phrasering 

dengan baik 

29     

Menerapkan iringan pada 

praktek menyanyi 

perseorangan dan 

kelompok 

30     

Menentukan iringan lagu 

menyanyi secara unisono 

dan kelompok 

31     

Mengidentifikasi aspek-

aspek penilaian menyanyi 

secara unisono 

32     Mengevaluasi pementasan 

33     

Menunjukkan cara 

menproduksi nada pada 

rekorder 

34     
Menyusun akor dari 

berbagai tangga nada 

35     
Membedakan berbagai 

jenis tanda birama 

36     

Membedakan berbagai 

jenis tanda tempo dan 

dinamik 

37     

Menerapkan tanda ulang 

dalam membuat 

aransemen 

38     
Menunjukkan simbol-

simbol akor 

39     
Mendemontrasikan gerak 

aba-aba (conducting) 

Kode : 1.21BGJ0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Musik (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual, 

dan latar  

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menjelaskan teori tentang 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan. 

3     
Mengidentifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar 

4 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran 

6     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan  

7   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi pembelajaran 

8     

Menguraikan langkah-

langkah memilih materi 

pembeljaran  



9 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran  

10   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran 

di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan 

11     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai standar keamanan 

yang dipersyaratkan  

12     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21  

13   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran  

14     

Menjelaskan karakteristik dan 

prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu 

15     

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu. 



16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara 

bertahap. 

17     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

18 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

permain 

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa Indonesia 

pada proses pembelajaran 

20     

Mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta 

didik dengan prinsip dan 

strategi komunikasi yang 

tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran 

21     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

22 
Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

Menjabarkan secara jelas dan 

rinci aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam sistem 



proses dan hasil 

belajar. 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menentukan teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengolah/menganalisis 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan standar, 

kriteria dan sistem yang 

ditetapkan  

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menggunakan hasil analisis 

penilaian untuk menentukan 

ketuntasan belajar.  

26   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Merancang program remedial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan belajar 

minimal dalam kompetensi 

tertentu 

27     

Merancang program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai 

ketuntasan belajar 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya. 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Merencanakan penelitian 

tindakan kelas  



30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang bersifat 

konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran seni 

musik  

Menjelaskan system 

penulisan notasi 

2     Membaca notasi balok 

3     
Menjelaskan bentuk dan 

nilai nada 

4     Menerapkan Kunci  

5     Membuat Tangga nada 

6     Menerapkan Tanda mula 

7     Menerapkan Tanda baca 

8     

Menjelaskan system 

penulisan notasi music 

tradisional 

9     
Mendemontrasikan 

repertoar music tradisonal  

10     
Mendemonstrasikan 

repertoar populer 

11     

Mendemonstrasikan teknik 

penjarian (fingering) 

instrument music key 

board 



12     

Memperagakan teknik 

bermain (tangga nada dan 

trisuara) instrument music 

key board 

13     

Mendemonstrasikan teknik 

produksi nada instrument 

music petik (gitar dan bass 

gitar) 

14     

Mendemonstrasikan teknik 

penjarian (fingering) 

instrument music petik 

(gitar dan bass gitar) 

15     

Memainkan Repertoar 

music populer pada 

instrument music petik 

(gitar dan bass gitar) 

16     

Mendemonstrasikan teknik 

bermain instrument perkusi 

tak bernada (drum set) 

17     

Mendemonstrasikan 

instrument music 

tradisional 

18     
Memainkan repertoar 

music tradisional 

19     

Mengelompokkan 

instrument music berdasar 

sumber bunyi 

20     

Mengelompokkan 

instrument music berdasar 

cara memainkan. 

21     

Mendemonstrasikan 

Teknik bermain instrument 

dalam ansmbel 

22     
Memimpin ansambel 

(Conducting) 

23     
Mengatur balance suara 

instrument musik 



24     
Menerapkan Dasar Ilmu 

Harmoni SATB 

25     Menganalisis bentuk lagu 

26     
Menulis notasi dengan 

komputer 

27     Menerapkan akor 

28     
Membuat arransemen 

ansambel 

29     
Menjelaskan dasar-dasar 

ilmu harmoni  

30     Membuat lagu sederhana 

31     
Menilai pementasan vocal 

tunggal 

32     
Menilai pementasan vocal 

grup 

33     
Menilai pementasan 

Paduan Suara 

34     
Menilai pementasan 

ansambel 

35     
Menilai pementasan music 

tradisional  

36     
Menganalisis pergelaran 

karya musik populer  

37     
Menjelaskan Manajemen 

pertunjukan seni music 

38     
Menganalisis Pertunjukan 

musik 

39     
Menjelaskan berbagai gaya 

music 

40     
Menjelaskan tata teknik 

pentas. 

41     
Mengevaluasi tulisan atau 

kritik seni pertunjukan 



42     

Mengevaluasi tulisan atau 

kritik tentang pertunjukan 

musik 

43   

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu 

yang relevan dengan 

pembelajaran Seni Musik 

(analisis) 

Menganalisis tanda birama 

44     
Menerapkan Garis Para 

nada 

45     
Menganalisis system 

penulisan notasi  

46     Membaca notasi angka 

47     
Menerapkan Teknik dasar 

Pernafasan 

48     

Menerapkan teknik 

pemenggalan kalimat 

(Phrasering)  

49     
Menerapkan teknik 

pengucapan / Artikulasi 

50     
Menyanyi dengan Intonasi 

yang baik 

51     
Menunjukkan wilayah 

suara manusia 

52     
Mengiringi lagu dengan 

instrument keyboard  

53     
Mengiringi lagu dengan 

instrument gitar 

54     
Menganalisis pergelaran 

karya musik tradisi 

55     
Menganalisis pergelaran 

karya musik populer 

56     
Menganalisis pergelaran 

karya musik kreasi 

Kode : 1.21BGM0000 



Mata Ujian : Seni Budaya Musik (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual, 

dan latar  

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menjelaskan teori tentang 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan. 

3     
Mengidentifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar 

4 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 
yang mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 
dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran 

6     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan  

7   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi pembelajaran 

8     

Menguraikan langkah-

langkah memilih materi 

pembeljaran  



9 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran  

10   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran 

di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan 

11     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai standar keamanan 

yang dipersyaratkan  

12     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21  

13   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran  

14     

Menjelaskan karakteristik dan 

prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu 

15     

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu. 



16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara 

bertahap. 

17     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

18 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

permain 

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa Indonesia 

pada proses pembelajaran 

20     

Mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta 

didik dengan prinsip dan 

strategi komunikasi yang 

tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran 

21     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

22 
Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

Menjabarkan secara jelas dan 

rinci aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam sistem 



proses dan hasil 

belajar. 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menentukan teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengolah/menganalisis 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan standar, 

kriteria dan sistem yang 

ditetapkan  

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menggunakan hasil analisis 

penilaian untuk menentukan 

ketuntasan belajar.  

26   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Merancang program remedial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan belajar 

minimal dalam kompetensi 

tertentu 

27     

Merancang program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai 

ketuntasan belajar 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya. 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Merencanakan penelitian 

tindakan kelas  



30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang bersifat 

konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran seni 

musik  

Menjelaskan system 

penulisan notasi 

2     Membaca notasi balok 

3     
Menjelaskan bentuk dan 

nilai nada 

4     Menerapkan Kunci  

5     Membuat Tangga nada 

6     Menerapkan Tanda mula 

7     Menerapkan Tanda baca 

8     

Menjelaskan system 

penulisan notasi music 

tradisional 

9     
Mendemontrasikan 

repertoar music tradisonal  

10     
Mendemonstrasikan 

repertoar populer 

11     

Mendemonstrasikan teknik 

penjarian (fingering) 

instrument music key 

board 



12     

Memperagakan teknik 

bermain (tangga nada dan 

trisuara) instrument music 

key board 

13     

Mendemonstrasikan teknik 

produksi nada instrument 

music petik (gitar dan bass 

gitar) 

14     

Mendemonstrasikan teknik 

penjarian (fingering) 

instrument music petik 

(gitar dan bass gitar) 

15     

Memainkan Repertoar 

music populer pada 

instrument music petik 

(gitar dan bass gitar) 

16     

Mendemonstrasikan teknik 

bermain instrument perkusi 

tak bernada (drum set) 

17     

Mendemonstrasikan 

instrument music 

tradisional 

18     
Memainkan repertoar 

music tradisional 

19     

Mengelompokkan 

instrument music berdasar 

sumber bunyi 

20     

Mengelompokkan 

instrument music berdasar 

cara memainkan. 

21     

Mendemonstrasikan 

Teknik bermain instrument 

dalam ansmbel 

22     
Memimpin ansambel 

(Conducting) 

23     
Mengatur balance suara 

instrument musik 



24     
Menerapkan Dasar Ilmu 

Harmoni SATB 

25     Menganalisis bentuk lagu 

26     
Menulis notasi dengan 

komputer 

27     Menerapkan akor 

28     
Membuat arransemen 

ansambel 

29     
Menjelaskan dasar-dasar 

ilmu harmoni  

30     Membuat lagu sederhana 

31     
Menilai pementasan vocal 

tunggal 

32     
Menilai pementasan vocal 

grup 

33     
Menilai pementasan 

Paduan Suara 

34     
Menilai pementasan 

ansambel 

35     
Menilai pementasan music 

tradisional  

36     
Menganalisis pergelaran 

karya musik populer  

37     
Menjelaskan Manajemen 

pertunjukan seni music 

38     
Menganalisis Pertunjukan 

musik 

39     
Menjelaskan berbagai gaya 

music 

40     
Menjelaskan tata teknik 

pentas. 

41     
Mengevaluasi tulisan atau 

kritik seni pertunjukan 



42     

Mengevaluasi tulisan atau 

kritik tentang pertunjukan 

musik 

43   

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu 

yang relevan dengan 

pembelajaran Seni Musik 

(analisis) 

Menganalisis tanda birama 

44     
Menerapkan Garis Para 

nada 

45     
Menganalisis system 

penulisan notasi  

46     Membaca notasi angka 

47     
Menerapkan Teknik dasar 

Pernafasan 

48     

Menerapkan teknik 

pemenggalan kalimat 

(Phrasering)  

49     
Menerapkan teknik 

pengucapan / Artikulasi 

50     
Menyanyi dengan Intonasi 

yang baik 

51     
Menunjukkan wilayah 

suara manusia 

52     
Mengiringi lagu dengan 

instrument keyboard  

53     
Mengiringi lagu dengan 

instrument gitar 

54     
Menganalisis pergelaran 

karya musik tradisi 

55     
Menganalisis pergelaran 

karya musik populer 

56     
Menganalisis pergelaran 

karya musik kreasi 



Kode : 1.21CGG0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Seni Rupa (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial Â¬budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar 

3     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

4 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran 

6   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi 

pembelajaran 

7 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran 

8   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 



dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

9     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

10     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

11     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21 

12   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu. 

13     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

14 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

15     

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara 

bertahap. 

16 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 



berbagai potensi yang 

dimiliki. 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

17 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

18     

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa 

Indonesia pada proses 

pembelajaran 

19     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan 

20     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  



22     

Menjabarkan secara jelas 

dan rinci aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam 

sistem penilaian proses dan 

hasil belaja 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

pembelajaran 

26   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

27 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Merancang langkah-langkah 

perbaikan 

28     

Mengembangkan diri secara 

terus menerus untuk 

meningkatan 

profesionalisme sebagai 

pendidik 



29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami teori penelitian 

tin dakan kelas 

30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan materi seni rupa 

pada pembelajaran seni 

budaya sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku 

Menguraikan keteknikan 

dalam menggambar benda 

alam geometris dan organis 

2     

Mengggambar benda alam 

geometris sesuai dengan 

karakter objek 

3     

Menggambar benda alam 

organis sesuai dengan 

karakter objek 

4     
Menguraikan keteknikan 

dalam menggambar flora 

5     

Menggambar beragam bentuk 

flora sesuai dengan karakter 

objek 

6     

Menguraikan keteknikan 

dalam menggambar beragam 

jenis fauna 



7     

Menggambar beragam jenis 

fauna sesuai dengan karakter 

objek 

8     
Menguraikan fungsi dan 

manfaat gambar ragam hias 

9     

Menguraikan corak, teknik, 

dan bahan dalam 

menggambar ragam hias 

10     

Menganalisa beragam motif 

ragam hias tradisonal dan 

modern 

11     

Mengembangkan motif hias 

corak geometris maupun 

organis 

12     
Menciptakan motif hias corak 

geomtris maupun organis  

13     

Menerapkan motif hias pada 

berbagai bahan sesuai dengan 

fungsi benda 

14     

Menguraikan keteknikan dan 

bahan dalam menggambar 

model manusia 

15     

Menggambar model manusia 

sesuai dengan proporsi dan 

posisi model menggunakan 

beragam bahan dan 

keteknikan 

16     
Menguraikan konsep gambar 

ilustrasi 

17     

Menguraikan beragam 

keteknikan dan bahan dalam 

menggambar ilustrasi 

18     

Membuat beragam gambar 

ilustrasi manual sesuai dengan 

fungsinya 



19     

Mengoperasikan software 

grafis untuk membuat gambar 

ilustrasi digital 

20     
Membuat gambar ilustrasi 

dengan teknik digital 

21     
Menguraikan konsep seni 

lukis 

22     
Menguraikan keteknikan, alat, 

dan bahan dalam melukis 

23     
Membuat karya seni lukis 

bercorak realis dan dekoratif 

24     
Menguraikan konsep seni 

patung 

25     

Menguraikan beragam 

keteknikan, bahan, dan alat 

dalam membuat karya patung 

26     
Membuat karya seni patung 

figural dan non figural 

27     
Menguraikan konsep seni 

grafis 

28     

Menguraikan beragam 

keteknikan, alat, dan bahan 

dalam membuat karya grafis 

29     

Membuat karya seni grafis 

dengan teknik cetak tinggi 

dan cetak rendah 

30     
Menguraikan konsep pameran 

karya seni rupa 

31     
Menyusun kebutuhan 

pameran karya seni rupa 

32     
Melaksanakan pameran karya 

seni rupa 

33   

Menganalisis materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir ilmu-ilmu yang relevan 

Menguraikan essensi 

pembelajaran seni budaya 

meliputi tujuan, manfaat, dan 



dengan materi seni rupa pada 

pembelajaran Seni Budaya. 

karakter mata pelajaran seni 

budaya 

34     
Menguraikan beragam jenis 

unsur rupa  

35     
Mengidentifikasi karakteristik 

unsur-unsur rupa 

36     Menguraikan teori warna 

37     

Mengeksplorsi beragam 

bahan untuk 

memvisualisasikan unsur-

unsur rupa  

38     
Menguraikan prinsip-prinsip 

pengorganisasian unsur rupa 

39     

Mengkomposisi unsur rupa 

secara kreatif dan estetik 

sesuai dengan prinsip 

pengorganisasian unsur rupa 

40     

Mengidentifikasi karakteristik 

alat dan bahan untuk 

membuat karya seni rupa 

41     

Menguraikan perkembangan 

kemampuan menggambar 

sesuai dengan usia anak 

42     
Menguraikan tipologi seni 

rupa anak 

43     
Menguraikan sejarah seni 

rupa Indonesia 

44     
Mengapresiasi karya seni rupa 

secara lisan maupun tertulis 

45     

Menguraikan 

gaya/corak/aliran dalam karya 

seni rupa 

46     

Menganalis karakteristik 

karya seni rupa sesuai dengan 

gaya/corak/aliran 



Kode : 1.21CGJ0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Seni Rupa (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial 

Â¬budaya. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu  

Menjelaskan teori tentang 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan 

3     
Mengidentifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar  

4 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran  

6     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran  

7   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi pembelajaran 



8     

Menguraikan langkah-

langkah memilih materi 

pembeljaran  

9 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran  

10   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran 

di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan 

11     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

12     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21  

13   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu 

14     

Menjelaskan karakteristik dan 

prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran sesuai 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

15     

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 



karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara bertahap 

17     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan 

18 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk mendukung 

peserta didik mencapai 

prestasi optimal 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa Indonesia 

pada proses pembelajaran 

20     

Mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta 

didik dengan prinsip dan 

strategi komunikasi yang 

tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran 

21     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 



22 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menjabarkan secara jelas dan 

rinci aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam sistem 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menentukan teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengolah/menganalisis 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan standar, 

kriteria dan sistem yang 

ditetapkan 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menggunakan hasil analisis 

penilaian untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

26   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Merancang program remedial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan belajar 

minimal dalam kompetensi 

tertentu 

27     

Merancang program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai 

ketuntasan belajar 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

Merencanakan penelitian 

tindakan kelas  



pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran seni budaya 

(seni rupa)  

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang bersifat 

konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran seni 

budaya (seni rupa) 

Mengapresiasi karya 

seni rupa dua dimensi. 

2     

Membuat karya dua 

dimensi berdasarkan 

prinsip-prinsip 

penyusunan unsur-

unsur seni rupa. 

3     

Membuat karya dua 

dimensi berdasarkan 

prinsip-prinsip 

penyusunan unsur-

unsur seni rupa 

4     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya seni rupa 

dua dimensi 

5     

Melaksanakan 

pameran karya seni 

rupa dua dimensi 

6     
Melaksanakan kritik 

seni rupa dua dimensi 



7     
Menelaah unsur-unsur 

rupa tiga dimensi 

8     
Mengapresiasi karya 

seni rupa tiga dimensi 

9     

Melakukan eksplorasi 

unsur-unsur rupa tiga 

dimensi 

10     

Membuat karya tiga 

dimensi berdasarkan 

prinsip-prinsip 

penyusunan unsur-

unsur seni rupa 

11     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya seni rupa 

tiga dimensi 

12     

Melaksanakan 

pameran karya seni 

rupa tiga dimensi 

13     
Melaksanakan kritik 

seni rupa tiga dimensi 

14     
Mengapresiasi karya 

sketsa 

15     

Membuat sketsa sesuai 

konteks budaya 

Nusantara 

16     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya sketsa 

17     
Melaksanakan 

pameran karya sketsa 

18     
Melaksanakan kritik 

karya sketsa 

19     
Mengapresiasi gambar 

alam benda 



20     

Membuat gambar alam 

benda sesuai konteks 

budaya Nusantara 

21     
Mengevaluasi gambar 

alam benda 

22     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya gambar 

alam benda 

23     

Melaksanakan 

pameran karya gambar 

alam benda 

24     

Mengapresiasi karya 

seni rupa tiga dimensi 

dengan konteks seni 

budaya Nusantara 

25     

Melakukan imitasi 

karya seni rupa tiga 

dimensi budaya 

Nusantara 

26     

Mengevaluasi karya 

tiga dimensi hasil 

imitasi budaya 

Nusantara 

27     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

karya tiga dimensi 

imitasi budaya 

Nusantara 

28     

Melaksanakan 

pameran karya tiga 

dimensi imitasi budaya 

Nusantara 

29     

Melaksanakan kritik 

karya tiga dimensi 

imitasi budaya 

Nusantara 



30     

Mengapresiasi gambar 

ekspresi dengan 

konteks budaya 

Nusantara 

31     

Membuat gambar 

ekspresi dengan 

konteks budaya 

Nusantara 

32     
Mengevaluasi gambar 

ekspresi 

33     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya gambar 

ekspresi 

34     

Melaksanakan 

pameran karya gambar 

ekspresi 

35     
Melaksanakan kritik 

karya gambar ekspresi 

36     

Mengapresiasi 

modifikasi karya tiga 

dimensi budaya 

Nusantara 

37     

Memodifikasi karya 

tiga dimensi budaya 

Nusantara 

38     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya tiga 

dimensi budaya 

Nusantara 

39     

Melaksanakan 

pameran karya tiga 

dimensi hasil 

modifikasi budaya 

Nusantara 

40     
Melaksanakan kritik 

karya tiga dimensi 



hasil modifikasi 

budaya Nusantara 

41     

Mengapresiasi hasil 

inovasi karya seni rupa 

dua dimensi 

42     

Melakukan inovasi 

karya seni rupa dua 

dimensi 

43     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

hasil inovasi karya seni 

rupa dua dimensi 

44     

Melaksanakan 

pameran hasil inovasi 

karya seni rupa dua 

dimensi 

45     

Melaksanakan kritik 

hasil inovasi karya seni 

rupa dua dimensi 

46     

Mengapresiasi hasil 

inovasi karya seni rupa 

tiga dimensi 

47     

Melakukan inovasi 

karya seni rupa tiga 

dimensi 

48     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

hasil inovasi karya seni 

rupa tiga dimensi 

49     

Melaksanakan 

pameran hasil inovasi 

karya seni rupa tiga 

dimensi 

50     

Melaksanakan kritik 

hasil inovasi karya seni 

rupa tiga dimensi 



51     

Mengapresiasi karya 

media komunikasi 

visual dua dimensi 

52     

Menciptakan karya 

media komunikasi 

visual dua dimensi 

53     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

karya media 

komunikasi visual dua 

dimensi 

54     

Melaksanakan 

pameran karya media 

komunikasi visual dua 

dimensi 

55     

Melaksanakan kritik 

karya media 

komunikasi visual dua 

dimensi 

56     

Mengapresiasi karya 

media komunikasi 

visual tiga dimensi 

57     

Menciptakan karya 

media komunikasi 

visual tiga dimensi 

58     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

karya media 

komunikasi visual tiga 

dimensi 

59     

Melaksanakan 

pameran karya media 

komunikasi visual tiga 

dimensi 

60     

Melaksanakan kritik 

karya media 

komunikasi visual tiga 

dimensi 



61   

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu 

yang relevan dengan pembelajaran 

seni buadya (seni rupa) 

Menelaah wawasan 

seni budaya Nusantara 

masa Purba 

62     

Menelaah wawasan 

seni budaya Nusantara 

masa Hindu-Budha 

63     

Menelaah wawasan 

seni budaya Nusantara 

masa Islam 

64     

Menelaah wawasan 

seni budaya Nusantara 

masa Kolonial 

65     

Menelaah wawasan 

seni budaya Nusantara 

masa Kemerdekaan 

66     
Menelaah wawasan 

seni budaya Timur 

67     
Menelaah wawasan 

seni budaya Barat 

68     
Menelaah apresiasi 

seni 

69     
Melaksanakan 

apresiasi seni 

70     Menelaah kritik seni 

71     
Melaksanakan kritik 

seni 

72     
Menganalisis penulisan 

tentang seni 

73     
Melakukan penulisan 

tentang seni 

74     

Menelaah penelitian 

dengan pendekatan 

kualitatif 



75     

Menelaah penelitian 

dengan pendekatan 

kuantitatif 

76     
Menelaah penelitian 

pengembangan 

77     
Menyusun laporan 

penelitian 

Kode : 1.21CGM0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Seni Rupa (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial 

Â¬budaya. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu  

Menjelaskan teori tentang 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan 

3     
Mengidentifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar  

4 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran  



6     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran  

7   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi pembelajaran 

8     

Menguraikan langkah-

langkah memilih materi 

pembeljaran  

9 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran  

10   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran 

di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan 

11     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

12     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21  

13   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu 



14     

Menjelaskan karakteristik dan 

prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran sesuai 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

15     

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara bertahap 

17     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan 

18 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk mendukung 

peserta didik mencapai 

prestasi optimal 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa Indonesia 

pada proses pembelajaran 

20     

Mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta 

didik dengan prinsip dan 

strategi komunikasi yang 



tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran 

21     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

22 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menjabarkan secara jelas dan 

rinci aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam sistem 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menentukan teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengolah/menganalisis 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan standar, 

kriteria dan sistem yang 

ditetapkan 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menggunakan hasil analisis 

penilaian untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

26   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Merancang program remedial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan belajar 

minimal dalam kompetensi 

tertentu 

27     

Merancang program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai 

ketuntasan belajar 



28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Merencanakan penelitian 

tindakan kelas  

30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran seni budaya 

(seni rupa)  

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang bersifat 

konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran seni 

budaya (seni rupa) 

Mengapresiasi karya 

seni rupa dua dimensi. 

2     

Membuat karya dua 

dimensi berdasarkan 

prinsip-prinsip 

penyusunan unsur-

unsur seni rupa 

3     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya seni rupa 

dua dimensi 

4     

Melaksanakan 

pameran karya seni 

rupa dua dimensi 



5     
Melaksanakan kritik 

seni rupa dua dimensi 

6     
Menelaah unsur-unsur 

rupa tiga dimensi 

7     
Mengapresiasi karya 

seni rupa tiga dimensi 

8     

Melakukan eksplorasi 

unsur-unsur rupa tiga 

dimensi 

9     

Membuat karya tiga 

dimensi berdasarkan 

prinsip-prinsip 

penyusunan unsur-

unsur seni rupa 

10     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya seni rupa 

tiga dimensi 

11     

Melaksanakan 

pameran karya seni 

rupa tiga dimensi 

12     
Melaksanakan kritik 

seni rupa tiga dimensi 

13     
Mengapresiasi karya 

sketsa 

14     

Membuat sketsa sesuai 

konteks budaya 

Nusantara 

15     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya sketsa 

16     
Melaksanakan 

pameran karya sketsa 

17     
Melaksanakan kritik 

karya sketsa 



18     
Mengapresiasi gambar 

alam benda 

19     

Membuat gambar alam 

benda sesuai konteks 

budaya Nusantara 

20     
Mengevaluasi gambar 

alam benda 

21     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya gambar 

alam benda 

22     

Melaksanakan 

pameran karya gambar 

alam benda 

23     

Mengapresiasi karya 

seni rupa tiga dimensi 

dengan konteks seni 

budaya Nusantara 

24     

Melakukan imitasi 

karya seni rupa tiga 

dimensi budaya 

Nusantara 

25     

Mengevaluasi karya 

tiga dimensi hasil 

imitasi budaya 

Nusantara 

26     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

karya tiga dimensi 

imitasi budaya 

Nusantara 

27     

Melaksanakan 

pameran karya tiga 

dimensi imitasi budaya 

Nusantara 

28     
Melaksanakan kritik 

karya tiga dimensi 



imitasi budaya 

Nusantara 

29     

Mengapresiasi gambar 

ekspresi dengan 

konteks budaya 

Nusantara 

30     

Membuat gambar 

ekspresi dengan 

konteks budaya 

Nusantara 

31     
Mengevaluasi gambar 

ekspresi 

32     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya gambar 

ekspresi 

33     

Melaksanakan 

pameran karya gambar 

ekspresi 

34     
Melaksanakan kritik 

karya gambar ekspresi 

35     

Mengapresiasi 

modifikasi karya tiga 

dimensi budaya 

Nusantara 

36     

Memodifikasi karya 

tiga dimensi budaya 

Nusantara 

37     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

dalam karya tiga 

dimensi budaya 

Nusantara 

38     

Melaksanakan 

pameran karya tiga 

dimensi hasil 

modifikasi budaya 

Nusantara 



39     

Melaksanakan kritik 

karya tiga dimensi 

hasil modifikasi 

budaya Nusantara 

40     

Mengapresiasi hasil 

inovasi karya seni rupa 

dua dimensi 

41     

Melakukan inovasi 

karya seni rupa dua 

dimensi 

42     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

hasil inovasi karya seni 

rupa dua dimensi 

43     

Melaksanakan 

pameran hasil inovasi 

karya seni rupa dua 

dimensi 

44     

Melaksanakan kritik 

hasil inovasi karya seni 

rupa dua dimensi 

45     

Mengapresiasi hasil 

inovasi karya seni rupa 

tiga dimensi 

46     

Melakukan inovasi 

karya seni rupa tiga 

dimensi 

47     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

hasil inovasi karya seni 

rupa tiga dimensi 

48     

Melaksanakan 

pameran hasil inovasi 

karya seni rupa tiga 

dimensi 

49     

Melaksanakan kritik 

hasil inovasi karya seni 

rupa tiga dimensi 



50     

Mengapresiasi karya 

media komunikasi 

visual dua dimensi 

51     

Menciptakan karya 

media komunikasi 

visual dua dimensi 

52     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

karya media 

komunikasi visual dua 

dimensi 

53     

Melaksanakan 

pameran karya media 

komunikasi visual dua 

dimensi 

54     

Melaksanakan kritik 

karya media 

komunikasi visual dua 

dimensi 

55     

Mengapresiasi karya 

media komunikasi 

visual tiga dimensi 

56     

Menciptakan karya 

media komunikasi 

visual tiga dimensi 

57     

Mengevaluasi jenis, 

simbol dan nilai estetis 

karya media 

komunikasi visual tiga 

dimensi 

58     

Melaksanakan 

pameran karya media 

komunikasi visual tiga 

dimensi 

59     

Melaksanakan kritik 

karya media 

komunikasi visual tiga 

dimensi 



60   

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu 

yang relevan dengan pembelajaran 

seni buadya (seni rupa) 

Menelaah wawasan 

seni budaya Nusantara 

masa Purba 

61     

Menelaah wawasan 

seni budaya Nusantara 

masa Hindu-Budha 

62     

Menelaah wawasan 

seni budaya Nusantara 

masa Islam 

63     

Menelaah wawasan 

seni budaya Nusantara 

masa Kolonial 

64     

Menelaah wawasan 

seni budaya Nusantara 

masa Kemerdekaan 

65     
Menelaah wawasan 

seni budaya Timur 

66     
Menelaah wawasan 

seni budaya Barat 

67     
Menelaah apresiasi 

seni 

68     
Melaksanakan 

apresiasi seni 

69     Menelaah kritik seni 

70     
Melaksanakan kritik 

seni 

71     
Menganalisis penulisan 

tentang seni 

72     
Melakukan penulisan 

tentang seni 

73     

Menelaah penelitian 

dengan pendekatan 

kualitatif 



74     

Menelaah penelitian 

dengan pendekatan 

kuantitatif 

75     
Menelaah penelitian 

pengembangan 

76     
Menyusun laporan 

penelitian 

Kode : 1.21AGD0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Tari (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial Â¬budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar 

(3) 

3     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

4 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran 

6   
Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi 

pembelajaran 



dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

7 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran 

8   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

9     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

10     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

11     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21 

12   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu. 

13     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

14 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 



kepentingan 

pembelajaran 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

15     

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara 

bertahap. 

16 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

17 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

18     

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa 

Indonesia pada proses 

pembelajaran 

19     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

20     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 



peserta didik untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

22     

Menjabarkan secara jelas 

dan rinci aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam 

sistem penilaian proses dan 

hasil belajar 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

pembelajaran 

26   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 



27 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Merancang langkah-langkah 

perbaikan 

28     

Mengembangkan diri secara 

terus menerus untuk 

meningkatan 

profesionalisme sebagai 

pendidik 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami teori penelitian 

tin dakan kelas 

30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran seni 

budaya aspek tari 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang bersifat 

konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang 

mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya (seni 

tari)  

Menerapkan gerak tari 

berdasarkan unsur ruang 

2     
Menerapkan gerak tari 

berdasarkan unsur waktu 

3     
Menerapkan gerak tari 

berdasarkan unsur tenaga 



4     

Menerapkan gerak tari 

berdasarkan unsur ruang, 

waktu dan tenaga (3) 

5     

Menentukan gerak tari 

berdasarkan ruang waktu 

dan tenaga sesuai iringan 

6     
Menyusun gerak tari sesuai 

dengan level  

7     
Menyusun gerak tari sesuai 

dengan pola lantai 

8     
Menyusun gerak tari sesuai 

dengan level dan pola lantai 

9     

Menerapkan gerak tari 

sesuai level, dan pola lantai 

sesuai iringan 

10     
Menentukan gerak tari 

berdasarkan unsur ruang  

11     
Menentukan gerak tari 

berdasarkan unsur waktu  

12     
Menentukan gerak tari 

berdasarkan unsur tenaga 

13     

Menentukan gerak tari 

berdasarkan unsur ruang 

waktu dan tenaga 

14     

Mengembangkan gerak tari 

berdasarkan ruang sesuai 

iringan 

15     

Mengembangkan gerak tari 

berdasarkan waktu sesuai 

iringan 

16     

Mengembangkan gerak tari 

berdasarkan tenaga sesuai 

iringan 

17     
Mengembangkan gerak tari 

dengan menggunakan level 



18     

Mengembangkan gerak tari 

dengan menggunakan pola 

lantai 

19     

Mengembangkan gerak tari 

dengan menggunakan level 

dan pola lantai 

20     

Mengembangkan gerak tari 

berdasarkan level, dan pola 

lantai sesuai iringan 

21     

Menguraikan keunikan 

gerak tari tradisional dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari 

22     

Menguraikan keunikan 

gerak tari tradisional dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

karakteristik 

23     

Menguraikan keunikan 

gerak tari tradisional dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai tema 

24     

Menguraikan keunikan 

gerak tari tradisional dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai TTP 

25     

Menguraikan keunikan 

gerak tari tradisional dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan 

26     

Menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai pada 

gerak tari tradisional. 

27     

Menguraikan teknik 

menerapkan unsur 

pendukung gerak tari 

tradisional sesuai rias dan 

busana 



28     

Menguraikan teknik 

menerapkan unsur 

pendukung gerak tari 

tradisional sesuai dengan 

karakter 

29     

Menguraikan teknik 

menerapkan unsur 

pendukung gerak tari 

tradisional sesuai aspek 

koreografinya 

30     

Menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai dan 

unsur pendukung gerak tari 

gaya tradisional pada karya 

tari kreasi 

31     

Menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai 

berdasarkan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan.  

32     

Menguraikan teknik 

menerapkan gerak tari 

tradisional berdasarkan 

unsur pendukung tari sesuai 

iringan. 

33     

Menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai, 

gerak tari tradisional 

berdasarkan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan. 

34     

Menguraikan teknik gerak 

tari tradisional berdasarkan 

pola lantai  

35     

Menguraikan teknik gerak 

tari tradisional berdasarkan 

pola lantai dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

koreografinya 



36     

Menguraikan teknik gerak 

tari tradisional berdasarkan 

pola lantai dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

dengan komposisi 

37     

Menguraikan teknik gerak 

tari tradisional berdasarkan 

pola lantai dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

karakter 

38     

Merangkai gerak tari 

tradisional dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan 

39     

Merangkai gerak tari 

tradisional berdasarkan pola 

lantai  

40     

Merangkai gerak tari 

tradisional berdasarkan pola 

lantai dengan menggunakan 

unsur pendukung tari sesuai 

aspek koreografi 

41     

Merangkai gerak tari 

tradisional berdasarkan pola 

lantai dengan menggunakan 

unsur pendukung tari sesuai 

aspek komposisi 

42     

Mengembangkan gerak tari 

tradisional berdasarkan pola 

lantai dengan menggunakan 

unsur pendukung tari sesuai 

iringan 

43     

menguraikan keunikan 

gerak tari kreasi berdasarkan 

unsur pendukung tari 

44     
menguraikan keunikan 

gerak tari kreasi berdasarkan 



unsur pendukung tari sesuai 

property 

45     

menguraikan keunikan 

gerak tari kreasi berdasarkan 

unsur pendukung tari sesuai 

iringan 

46     

menguraikan keunikan 

gerak tari kreasi berdasarkan 

unsur pendukung tari sesuai 

dengan bentuk 

koreografinya 

47     

menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai dan 

unsur pendukung gerak tari 

kreasi  

48     

menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai dan 

unsur pendukung gerak tari 

kreasi sesuai iringan 

49     

menguraikan teknik 

menerapkan unsur 

pendukung gerak tari kreasi 

sesuai iringan 

50     

menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai dan 

unsur pendukung gerak tari 

kreasi sesuai iringan 

51     

Menyusun gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tariâ€¦. 

52     

Menyusun gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tariâ€¦. 

53     

Menyusun gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tariâ€¦. 



54     

Membuat gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tari sesuai tema 

55     

Membuat gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tari sesuai 

dengan koreografinya 

56     

Membuat gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan 

57     

Menyusun cara menerapkan 

gerak tari kreasi berdasarkan 

pola lantai dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai aspek 

koreografinya 

58     

Menyusun cara menerapkan 

gerak tari kreasi berdasarkan 

pola lantai dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

komposisi 

59     

Menyusun gerak tari kreasi 

berdasarkan pola lantai 

dengan menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan 

60     

Menyusun gerak tari kreasi 

berdasarkan pola lantai 

dengan menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan 

61   

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu-

ilmu yang relevan dengan 

pembelajaran Seni Budaya. 

Memahami materi yang 

bersifat konsepsi dalam 

Pengantar pengetahuan seni 

tari 

62     

Memahami materi yang 

bersifat konsepsi dalam 

Sejarah seni dan sejarah tari 



63     

Memahami materi yang 

bersifat konsepsi dalam Tata 

rias seni tari  

64     

Memahami materi yang 

bersifat kreasi dalam Tata 

rias seni tari  

65     

Memahami materi yang 

bersifat konsepsi dalam Tata 

busana seni tari  

66     

Memahami materi yang 

bersifat kreasi dalam Tata 

busana seni tari 

67     

Memahami materi yang 

bersifat konsepsi dan kreasi 

dalam Tata lampu/ tata 

cahaya yang digunakan 

dalam pertunjukan tari 

68     

Menganalisis materi yang 

bersifat konsepsi dan 

apresiasi yang relevan 

dengan Iringan dan music 

pengiring dalam pementasan 

tari 

69     

Menganalisis materi yang 

bersifat konsepsi dan 

apresiasi yang relevan 

dengan Tata pentas dalam 

sebuah pertunjukan tari 

70     

Menganalisis materi yang 

bersifat konsepsi dan 

apresiasi yang relevan 

dengan Kritik 

Kode : 1.21AGG0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Tari (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial Â¬budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar 

(3) 

3     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

4 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran 

6   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi 

pembelajaran 

7 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran 

8   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

9     
Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 



pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

10     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

11     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21 

12   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu. 

13     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

14 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

15     

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara 

bertahap. 

16 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

17 
Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 



santun dengan peserta 

didik. 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

18     

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa 

Indonesia pada proses 

pembelajaran 

19     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

20     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

22     

Menjabarkan secara jelas 

dan rinci aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam 

sistem penilaian proses dan 

hasil belajar 



23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

pembelajaran 

26   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

27 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Merancang langkah-langkah 

perbaikan 

28     

Mengembangkan diri secara 

terus menerus untuk 

meningkatan 

profesionalisme sebagai 

pendidik 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami teori penelitian 

tin dakan kelas 



30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran seni 

budaya aspek tari 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

(mencakup materi yang bersifat 

konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang 

mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya (seni 

tari)  

Menerapkan gerak tari 

berdasarkan unsur ruang 

2     
Menerapkan gerak tari 

berdasarkan unsur waktu 

3     
Menerapkan gerak tari 

berdasarkan unsur tenaga 

4     

Menerapkan gerak tari 

berdasarkan unsur ruang, 

waktu dan tenaga (3) 

5     

Menentukan gerak tari 

berdasarkan ruang waktu 

dan tenaga sesuai iringan 

6     
Menyusun gerak tari sesuai 

dengan level  

7     
Menyusun gerak tari sesuai 

dengan pola lantai 

8     
Menyusun gerak tari sesuai 

dengan level dan pola lantai 

9     

Menerapkan gerak tari 

sesuai level, dan pola lantai 

sesuai iringan 



10     
Menentukan gerak tari 

berdasarkan unsur ruang  

11     
Menentukan gerak tari 

berdasarkan unsur waktu  

12     
Menentukan gerak tari 

berdasarkan unsur tenaga 

13     

Menentukan gerak tari 

berdasarkan unsur ruang 

waktu dan tenaga 

14     

Mengembangkan gerak tari 

berdasarkan ruang sesuai 

iringan 

15     

Mengembangkan gerak tari 

berdasarkan waktu sesuai 

iringan 

16     

Mengembangkan gerak tari 

berdasarkan tenaga sesuai 

iringan 

17     
Mengembangkan gerak tari 

dengan menggunakan level 

18     

Mengembangkan gerak tari 

dengan menggunakan pola 

lantai 

19     

Mengembangkan gerak tari 

dengan menggunakan level 

dan pola lantai 

20     

Mengembangkan gerak tari 

berdasarkan level, dan pola 

lantai sesuai iringan 

21     

Menguraikan keunikan 

gerak tari tradisional dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari 

22     

Menguraikan keunikan 

gerak tari tradisional dengan 

menggunakan unsur 



pendukung tari sesuai 

karakteristik 

23     

Menguraikan keunikan 

gerak tari tradisional dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai tema 

24     

Menguraikan keunikan 

gerak tari tradisional dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai TTP 

25     

Menguraikan keunikan 

gerak tari tradisional dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan 

26     

Menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai pada 

gerak tari tradisional. 

27     

Menguraikan teknik 

menerapkan unsur 

pendukung gerak tari 

tradisional sesuai rias dan 

busana 

28     

Menguraikan teknik 

menerapkan unsur 

pendukung gerak tari 

tradisional sesuai dengan 

karakter 

29     

Menguraikan teknik 

menerapkan unsur 

pendukung gerak tari 

tradisional sesuai aspek 

koreografinya 

30     

Menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai dan 

unsur pendukung gerak tari 

gaya tradisional pada karya 

tari kreasi 



31     

Menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai 

berdasarkan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan.  

32     

Menguraikan teknik 

menerapkan gerak tari 

tradisional berdasarkan 

unsur pendukung tari sesuai 

iringan. 

33     

Menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai, 

gerak tari tradisional 

berdasarkan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan. 

34     

Menguraikan teknik gerak 

tari tradisional berdasarkan 

pola lantai  

35     

Menguraikan teknik gerak 

tari tradisional berdasarkan 

pola lantai dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

koreografinya 

36     

Menguraikan teknik gerak 

tari tradisional berdasarkan 

pola lantai dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

dengan komposisi 

37     

Menguraikan teknik gerak 

tari tradisional berdasarkan 

pola lantai dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

karakter 

38     

Merangkai gerak tari 

tradisional dengan 

menggunakan unsur 



pendukung tari sesuai 

iringan 

39     

Merangkai gerak tari 

tradisional berdasarkan pola 

lantai  

40     

Merangkai gerak tari 

tradisional berdasarkan pola 

lantai dengan menggunakan 

unsur pendukung tari sesuai 

aspek koreografi 

41     

Merangkai gerak tari 

tradisional berdasarkan pola 

lantai dengan menggunakan 

unsur pendukung tari sesuai 

aspek komposisi 

42     

Mengembangkan gerak tari 

tradisional berdasarkan pola 

lantai dengan menggunakan 

unsur pendukung tari sesuai 

iringan 

43     

menguraikan keunikan 

gerak tari kreasi berdasarkan 

unsur pendukung tari 

44     

menguraikan keunikan 

gerak tari kreasi berdasarkan 

unsur pendukung tari sesuai 

property 

45     

menguraikan keunikan 

gerak tari kreasi berdasarkan 

unsur pendukung tari sesuai 

iringan 

46     

menguraikan keunikan 

gerak tari kreasi berdasarkan 

unsur pendukung tari sesuai 

dengan bentuk 

koreografinya 

47     
menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai dan 



unsur pendukung gerak tari 

kreasi  

48     

menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai dan 

unsur pendukung gerak tari 

kreasi sesuai iringan 

49     

menguraikan teknik 

menerapkan unsur 

pendukung gerak tari kreasi 

sesuai iringan 

50     

menguraikan teknik 

menerapkan pola lantai dan 

unsur pendukung gerak tari 

kreasi sesuai iringan 

51     

Menyusun gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tariâ€¦. 

52     

Menyusun gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tariâ€¦. 

53     

Menyusun gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tariâ€¦. 

54     

Membuat gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tari sesuai tema 

55     

Membuat gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tari sesuai 

dengan koreografinya 

56     

Membuat gerak tari kreasi 

berdasarkan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan 

57     

Menyusun cara menerapkan 

gerak tari kreasi berdasarkan 

pola lantai dengan 

menggunakan unsur 



pendukung tari sesuai aspek 

koreografinya 

58     

Menyusun cara menerapkan 

gerak tari kreasi berdasarkan 

pola lantai dengan 

menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

komposisi 

59     

Menyusun gerak tari kreasi 

berdasarkan pola lantai 

dengan menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan 

60     

Menyusun gerak tari kreasi 

berdasarkan pola lantai 

dengan menggunakan unsur 

pendukung tari sesuai 

iringan 

61   

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu-

ilmu yang relevan dengan 

pembelajaran Seni Budaya. 

Memahami materi yang 

bersifat konsepsi dalam 

Pengantar pengetahuan seni 

tari 

62     

Memahami materi yang 

bersifat konsepsi dalam 

Sejarah seni dan sejarah tari 

63     

Memahami materi yang 

bersifat konsepsi dalam Tata 

rias seni tari  

64     

Memahami materi yang 

bersifat kreasi dalam Tata 

rias seni tari  

65     

Memahami materi yang 

bersifat konsepsi dalam Tata 

busana seni tari  

66     

Memahami materi yang 

bersifat kreasi dalam Tata 

busana seni tari 



67     

Memahami materi yang 

bersifat konsepsi dan kreasi 

dalam Tata lampu/ tata 

cahaya yang digunakan 

dalam pertunjukan tari 

68     

Menganalisis materi yang 

bersifat konsepsi dan 

apresiasi yang relevan 

dengan Iringan dan music 

pengiring dalam pementasan 

tari 

69     

Menganalisis materi yang 

bersifat konsepsi dan 

apresiasi yang relevan 

dengan Tata pentas dalam 

sebuah pertunjukan tari 

70     

Menganalisis materi yang 

bersifat konsepsi dan 

apresiasi yang relevan 

dengan Kritik 

Kode : 1.21AGJ0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Tari (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial 

Â¬budaya 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menjelaskan teori tentang 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan 

3     
Mengidentifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar 



4 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran 

6     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

7   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi pembelajaran 

8     

Menguraikan langkah-

langkah memilih materi 

pembelajaran 

9 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran 

10   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran 

di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan 

11     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai standar keamanan yang 

dipersyaratkan 



12     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21 

13   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu 

14     

Menjelaskan karakteristik dan 

prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran sesuai 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

15     

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu. 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara bertahap 

17     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan 

18 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk mendukung 

peserta didik mencapai 

prestasi optimal 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 



interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa Indonesia 

pada proses pembelajaran 

20     

Mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta 

didik dengan prinsip dan 

strategi komunikasi yang 

tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran 

21     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

22 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menjabarkan secara jelas dan 

rinci aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam sistem 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menentukan teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengolah/menganalisis 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan standar, 

kriteria dan sistem yang 

ditetapkan  

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menggunakan hasil analisis 

penilaian untuk menentukan 

ketuntasan belajar 



26   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Merancang program remedial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan belajar 

minimal dalam kompetensi 

tertentu 

27     

Merancang program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai 

ketuntasan belajar 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Merencanakan penelitian 

tindakan kelas 

30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajara seni 

budaya (seni tari) 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan (mencakup materi 

yang bersifat konsepsi, 

apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang 

mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya 

(seni tari)  

Menjelaskan pengertian seni tari 



2     
Menjelaskan seni tari 

berdasarkan unsur-unsur gerak 

3     
Menjelaskan tari berdasarkan 

fungsinya 

4     
Menjelaskan tari berdasarkan 

penyajiannya 

5     
Menjelaskan tari berdasarkan 

konsep/orientasi garapan  

6     
Menjelaskan kekayaan tari 

berdasarkan tema 

7     
Menjelaskan jenis tari 

berdasarkan jenisnya 

8     Menirukan ragam gerak dasar  

9     

Mengeksplorasi ragam gerak 

dasar tari tradisi dengan 

mengunakan teknik imitatif atau 

meniru secara bertahap 

10     
Menarikan ragam gerak dasar tari 

tradisi 

11     
Membuat deskripsi gerak dasar 

tari tradisi  

12     Menentukan ide garapan 

13     Membuat tema/judul tari 

14     Membuat dan merangkai gerak 

15     
Menentukan musik Iringan / 

ilustrasi iringan  

16     Mendesain kostum/pakaian  

17     
Memperagakan tari tunggal 

dengan iringan 

18     
Membuat deskripsi gerak tari 

tunggal yang dibuat 

19     Menentukan ide garapan 



20     Membuat tema/judul tari 

21     Membuat dan merangkai gerak  

22     
Menentukan musik 

iringan/ilustrasi iringan 

23     Mendesain kostum/pakaian tari  

24     
Memperagakan tari kelompok 

dengan iringan 

25     
Membuat deskripsi gerak tari 

kelompok yang dibuat 

26     Menentukan ide garapan 

27     Membuat tema/judul tari 

28     Membuat dan merangkai  

29     
Menentukan musik 

Iringan/ilustrasi iringan tari 

30     
Mendesain rias dan 

kostum/pakaian  

31     Memperagakan tari kreasi  

32     
Membuat deskripsi gerak tari 

yang dibuat 

33     Menentukan ide garapan 

34     Membuat tema/judul tari 

35     
Menyusun gerak tari berdasarkan 

hasil eksplorasi 

36     Membuat dan merangkai gerak  

37     Membuat tarian sederhana 

38     

Menerapkan desain-desain dalam 

komposisi tari 

(gerak,ruang,waktu,tenaga)  

39     Menerapkan pola lantai 

40     Menerapkan level 



41     Menerapkan iringan  

42     Mendesain kostum/pakaian tari 

43     

Mendemonstrasikan 

konsep,teknik,dan prosedur 

penciptaan tari kreasi sendiri 

44     Membuat deskripsi gerak  

45     
Melakukan rias wajah sesuai 

proses dan prosedur 

46     Menerapkan konsep karya tari  

47     
Menerapkan manajemen 

pementasan  

48     Menerapkan tata cahaya 

49     Menerapkan tata panggung 

50     Menerapkan tata suara 

51     Melaksanakan pementasan 

52     Memperagakan tari bentuk 

53     
Memperagakan karya tari 

tunggal/kelompok 

54     Menilai pementasan dasar tari 

55     Menilai pementasan tari tunggal  

56     
Menilai pementasan tari 

kelompok  

57     Menilai pementasan tari kreasi  

58     
Menjelaskan manajemen 

pertunjukan seni tari  

59     Mengevaluasi pertunjukan tari 

60     Menjelaskan tata teknik pentas 

61     
Menganalisis pergelaran gerak 

dasar tari tradisi 



62     
Mengevaluasi tulisan atau kritik 

tentang pertunjukan tari tunggal 

63     

Mengevaluasi tulisan atau kritik 

tentang pertunjukan tari 

kelompok 

64     
Mengevaluasi tulisan atau kritik 

tentang pertunjukan tari kreasi 

65   

Menganalisis materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir ilmu-ilmu yang relevan 

dengan pembelajaran seni 

budaya (seni tari) 

Mendeskripsikan ragam gerak 

dasar tari tradisi berdasarkan 

ruang,waktu,dan tenaga 

66     Mengasosiasi ragam gerak  

67     
Mengidentifikasi alat dan bahan 

untuk tata rias 

68     
Mengidentifikasi rias dan busana 

tari tradisi 

69     
Mengidentifikasi rias dan busana 

tari non tradisi 

70     Mengidentifikasi ciri khas  

Kode : 1.21AGM0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Tari (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial 

Â¬budaya 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menjelaskan teori tentang 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam menguasai 



pengetahuan dan 

keterampilan 

3     
Mengidentifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar 

4 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran 

6     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

7   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi pembelajaran 

8     

Menguraikan langkah-

langkah memilih materi 

pembelajaran 

9 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran 

10   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran 

di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan 

11     
Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 



pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

12     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21 

13   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu 

14     

Menjelaskan karakteristik dan 

prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran sesuai 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

15     

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu. 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara bertahap 

17     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan 

18 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk mendukung 

peserta didik mencapai 

prestasi optimal 



19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa Indonesia 

pada proses pembelajaran 

20     

Mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta 

didik dengan prinsip dan 

strategi komunikasi yang 

tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran 

21     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

22 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menjabarkan secara jelas dan 

rinci aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam sistem 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menentukan teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengolah/menganalisis 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan standar, 

kriteria dan sistem yang 

ditetapkan  



25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menggunakan hasil analisis 

penilaian untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

26   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Merancang program remedial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan belajar 

minimal dalam kompetensi 

tertentu 

27     

Merancang program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai 

ketuntasan belajar 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Merencanakan penelitian 

tindakan kelas 

30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan (mencakup materi 

yang bersifat konsepsi, 

apresiasi, dan 

kreasi/rekreasi) yang 

Menjelaskan pengertian seni tari 



pelajara seni 

budaya (seni tari) 

mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya 

(seni tari)  

2     
Menjelaskan seni tari 

berdasarkan unsur-unsur gerak 

3     
Menjelaskan tari berdasarkan 

fungsinya 

4     
Menjelaskan tari berdasarkan 

penyajiannya 

5     
Menjelaskan tari berdasarkan 

konsep/orientasi garapan  

6     
Menjelaskan kekayaan tari 

berdasarkan tema 

7     
Menjelaskan jenis tari 

berdasarkan jenisnya 

8     Menirukan ragam gerak dasar  

9     

Mengeksplorasi ragam gerak 

dasar tari tradisi dengan 

mengunakan teknik imitatif atau 

meniru secara bertahap 

10     
Menarikan ragam gerak dasar tari 

tradisi 

11     
Membuat deskripsi gerak dasar 

tari tradisi  

12     Menentukan ide garapan 

13     Membuat tema/judul tari 

14     Membuat dan merangkai gerak 

15     
Menentukan musik Iringan / 

ilustrasi iringan  

16     Mendesain kostum/pakaian  

17     
Memperagakan tari tunggal 

dengan iringan 



18     
Membuat deskripsi gerak tari 

tunggal yang dibuat 

19     Menentukan ide garapan 

20     Membuat tema/judul tari 

21     Membuat dan merangkai gerak  

22     
Menentukan musik 

iringan/ilustrasi iringan 

23     Mendesain kostum/pakaian tari  

24     
Memperagakan tari kelompok 

dengan iringan 

25     
Membuat deskripsi gerak tari 

kelompok yang dibuat 

26     Menentukan ide garapan 

27     Membuat tema/judul tari 

28     Membuat dan merangkai  

29     
Menentukan musik 

Iringan/ilustrasi iringan tari 

30     
Mendesain rias dan 

kostum/pakaian  

31     Memperagakan tari kreasi  

32     
Membuat deskripsi gerak tari 

yang dibuat 

33     Menentukan ide garapan 

34     Membuat tema/judul tari 

35     
Menyusun gerak tari berdasarkan 

hasil eksplorasi 

36     Membuat dan merangkai gerak  

37     Membuat tarian sederhana 



38     

Menerapkan desain-desain dalam 

komposisi tari 

(gerak,ruang,waktu,tenaga)  

39     Menerapkan pola lantai 

40     Menerapkan level 

41     Menerapkan iringan  

42     Mendesain kostum/pakaian tari 

43     

Mendemonstrasikan 

konsep,teknik,dan prosedur 

penciptaan tari kreasi sendiri 

44     Membuat deskripsi gerak  

45     
Melakukan rias wajah sesuai 

proses dan prosedur 

46     Menerapkan konsep karya tari  

47     
Menerapkan manajemen 

pementasan  

48     Menerapkan tata cahaya 

49     Menerapkan tata panggung 

50     Menerapkan tata suara 

51     Melaksanakan pementasan 

52     Memperagakan tari bentuk 

53     
Memperagakan karya tari 

tunggal/kelompok 

54     Menilai pementasan dasar tari 

55     Menilai pementasan tari tunggal  

56     
Menilai pementasan tari 

kelompok  

57     Menilai pementasan tari kreasi  

58     
Menjelaskan manajemen 

pertunjukan seni tari  



59     Mengevaluasi pertunjukan tari 

60     Menjelaskan tata teknik pentas 

61     
Menganalisis pergelaran gerak 

dasar tari tradisi 

62     
Mengevaluasi tulisan atau kritik 

tentang pertunjukan tari tunggal 

63     

Mengevaluasi tulisan atau kritik 

tentang pertunjukan tari 

kelompok 

64     
Mengevaluasi tulisan atau kritik 

tentang pertunjukan tari kreasi 

65   

Menganalisis materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir ilmu-ilmu yang relevan 

dengan pembelajaran seni 

budaya (seni tari) 

Mendeskripsikan ragam gerak 

dasar tari tradisi berdasarkan 

ruang,waktu,dan tenaga 

66     Mengasosiasi ragam gerak  

67     
Mengidentifikasi alat dan bahan 

untuk tata rias 

68     
Mengidentifikasi rias dan busana 

tari tradisi 

69     
Mengidentifikasi rias dan busana 

tari non tradisi 

70     Mengidentifikasi ciri khas  

Kode : 1.21DGG0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Teater (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial Â¬budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 



2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar 

3     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

4 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran 

6   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi 

pembelajaran 

7 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran 

8   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

9     

Mensimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 



10     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

11     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21 

12   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu. 

13     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

14 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

15     

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara 

bertahap. 

16 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

17 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 



peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

18     

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa 

Indonesia pada proses 

pembelajaran 

19     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan 

20     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

22     

Menjabarkan secara jelas 

dan rinci aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam 

sistem penilaian proses dan 

hasil belaja 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 



pengetahuan maupun 

keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

pembelajaran 

26   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

27 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Merancang langkah-langkah 

perbaikan 

28     

Mengembangkan diri secara 

terus menerus untuk 

meningkatan 

profesionalisme sebagai 

pendidik 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami teori penelitian 

tin dakan kelas 

30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 



berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguasai materi, struktur, konsep, 

dan pola pikir keilmuan (mencakup 

materi yang bersifat konsepsi, 

apresiasi, dan kreasi / rekreasi) 

yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya (seni 

rupa, musik, tari, teater) dan 

keterampilan. 

Menunjukkan teater 

Indonesia 

2     Menunjukkan teater Asia 

3     
Menunjukkan teater 

Barat 

4     
Membandingkan bentuk 

teater 

5     Membedakan gaya teater 

6     
Membandingkan jenis 

teater 

7     
Menunjukkan unsur-

unsur pembentuk teater 

8     
Menunjukkan 

perkembangan teater 

9     

Menerangkan anatomi 

tubuh sebagai dasar 

pengetahuan olah tubuh 

10     
Membedakan jenis-jenis 

olah tubuh 

11     
Mendemonstrasikan olah 

tubuh ketahanan 

12     
Mendemonstrasikan olah 

tubuh kelenturan 



13     
Mendemonstrasikan olah 

tubuh ketangkasan 

14     

Membedakan organ 

produksi suara sebagai 

dasar pengetahuan olah 

suara 

15     
Membedakan pernafasan 

sebagai dasar olah suara 

16     
Menerapkan teknik olah 

suara 

17     
Menerapkan wicara 

dalam olah suara 

18     
Menguasai panca indera 

sebagai dasar olah rasa 

19     
Menerapkan kerjasama 

dalam teater 

20     
Melaksanakan imajinasi 

dalam olah rasa 

21     
Membedakan imajinasi 

dalam olah rasa 

22     

Melaksanakan 

konsentrasi dalam olah 

rasa 

23     

Membedakan 

konsentrasi dalam olah 

rasa 

24     
Menerapkan teknik 

muncul 

25     
Menerapkan teknik 

pengembangan 

26     
Membedakan teknik 

memberi isi 

27     
Melaksanakan teknik 

penonjolan 



28     
Menerapkan teknik 

timming 

29     
Membedakan teknik 

improvisasi 

30     
Menerapkan teknik laku 

dramatik 

31     
Merancang tata 

panggung realis 

32     
Merancang tata 

panggung non realis 

33     
Merancang tata cahaya 

penerangan 

34     
Merancang tata cahaya 

artifisial 

35     
Merancang tata busana 

padu padan 

36     
Merancang tata busana 

karakter 

37     
Merancang tata rias 

koreksi 

38     
Merancang tata rias 

fantasi 

39     
Merancang tata bunyi 

ilustrasi 

40     
Merancang tata bunyi 

efek 

41     
Merancang struktur 

lakon 

42     Merancang tekstur lakon 

43     
Mendesain produksi 

pementasan teater 

44     
Menciptakan pementasan 

teater 



45     
Mengevaluasi 

pementasan teater 

46   

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu 

yang relevan dengan pembelajaran 

Seni Budaya. 

Menuliskan naskah 

lakon 

47     
Menganalisis 

pertunjukan teater  

48     
Menganalisis konsep 

penyutradaraan teater 

49     
Menganalisis manajemen 

produksi teater 

50     
Menganalisis dasar 

dramaturgi 

Kode : 1.21DGJ0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Teater (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosiona, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial 

Â¬budaya. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menjelaskan teori tentang 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan 

3     
Mengidentifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar 

4 
Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 



prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran 

6     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

7   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi pembelajaran 

8     

Menguraikan langkah-

langkah memilih materi 

pembelajaran 

9 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran 

10   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran 

di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan 

11     

Menstimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai standar keamanan yang 

dipersyaratkan (3) 

12     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21 



13   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu 

14     

Menjelaskan karakteristik dan 

prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran sesuai 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

15     

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu. 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara 

bertahap. 

17     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan 

18 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk mendukung 

peserta didik mencapai 

prestasi optimal 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa Indonesia 

pada proses pembelajaran 



dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam pe 

20     

Mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta 

didik dengan prinsip dan 

strategi komunikasi yang 

tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran 

21     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

22 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menjabarkan secara jelas dan 

rinci aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam sistem 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menentukan teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengolah/menganalisis 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan standar, 

kriteria dan sistem yang 

ditetapkan  

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menggunakan hasil analisis 

penilaian untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

26   
Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

Merancang program remedial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan belajar 



untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

minimal dalam kompetensi 

tertentu 

27     

Merancang program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai 

ketuntasan belajar 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya. 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Merencanakan penelitian 

tindakan kelas 

30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguasai materi, struktur, konsep, 

dan pola pikir keilmuan (mencakup 

materi yang bersifat konsepsi, 

apresiasi, dan kreasi / rekreasi) 

yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya (seni 

rupa, musik, tari, teater) dan 

keterampilan. 

Menunjukkan teater 

Indonesia 

2     Menunjukkan teater Asia 

3     
Menunjukkan teater 

Barat 



4     
Membandingkan bentuk 

teater 

5     Membedakan gaya teater 

6     
Membandingkan jenis 

teater 

7     
Menunjukkan unsur-

unsur pembentuk teater 

8     
Menunjukkan 

perkembangan teater 

9     

Menerangkan anatomi 

tubuh sebagai dasar 

pengetahuan olah tubuh 

10     
Membedakan jenis-jenis 

olah tubuh 

11     
Mendemonstrasikan olah 

tubuh ketahanan 

12     
Mendemonstrasikan olah 

tubuh kelenturan 

13     
Mendemonstrasikan olah 

tubuh keterampilan 

14     

Membedakan organ 

produksi suara sebagai 

dasar pengetahuan olah 

suara 

15     
Membedakan pernafasan 

sebagai dasar olah suara 

16     
Menerapkan teknik olah 

suara 

17     
Menerapkan wicara 

dalam olah suara 

18     
Menguasai panca indera 

sebagai dasar olah rasa 

19     
Menerapkan kerjasama 

dalam teater 



20     
Melaksanakan imajinasi 

dalam olah rasa 

21     
Membedakan imajinasi 

dalam olah rasa 

22     

Melaksanakan 

konsentrasi dalam olah 

rasa 

23     

Membedakan 

konsentrasi dalam olah 

rasa 

24     
Membedakan teknik 

muncul 

25     
Menerapkan teknik 

pengembangan 

26     
Membedakan teknik 

memberi isi 

27     
Melaksanakan teknik 

penonjolan 

28     
Menerapkan teknik 

timing 

29     
Membedakan teknik 

improvisasi 

30     
Menerapkan teknik laku 

dramatik 

31     
Merancang tata 

panggung realis 

32     
Merancang tata 

panggung non realis 

33     
Merancang tata cahaya 

penerangan 

34     
Merancang tata cahaya 

praktikal 

35     
Merancang tata busana 

padu padan 



36     
Merancang tata busana 

karakter 

37     
Merancang tata rias 

koreksi 

38     
Merancang tata bunyi 

ilustrasi 

39     
Merancang tata bunyi 

efek 

40     
Merancang struktur 

lakon 

41     Merancang tekstur lakon 

42     
Mendesain produksi 

pementasan teater 

43     
Menciptakan pementasan 

teater 

44     
Mengevaluasi 

pementasan teater 

45   

Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu 

yang relevan dengan pembelajaran 

Seni Budaya 

Menuliskan naskah 

lakon 

46     
Menganalisis 

pertunjukan teater 

47     
Menganalisis konsep 

penyutradaraan teater  

48     
Menganalisis manajemen 

produksi teater 

49     
Menganalisis dasar 

dramaturgi 

Kode : 1.21DGM0000 

Mata Ujian : Seni Budaya Teater (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosiona, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial 

Â¬budaya. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menjelaskan teori tentang 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan 

3     
Mengidentifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar 

4 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Mengidentifikasi berbagai 

strategi pembelajaran dan 

ciri-cirinya 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi ciri-ciri 

model pembelajaran 

6     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

7   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Memahami prinsip-prinsip 

memilih materi pembelajaran 

8     

Menguraikan langkah-

langkah memilih materi 

pembelajaran 

9 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Memahami regulasi tentang 

rancangan pembelajaran 



10   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria minimal 

guru professional dalam 

melaksanakan pembelajaran 

di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan 

11     

Menstimulasikan berbagai 

peran guru dalam 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

sesuai standar keamanan yang 

dipersyaratkan (3) 

12     
Merancang pembelajaran 

sesuai keterampilan abad 21 

13   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu 

14     

Menjelaskan karakteristik dan 

prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran sesuai 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

15     

Merancang penggunaan 

media pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu. 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Merancang pengembangan 

digital literacy skills dalam 

pembelajaran, secara 

bertahap. 



17     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan 

18 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk mendukung 

peserta didik mencapai 

prestasi optimal 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam pe 

Menerapkan prinsip-prinsip 

dan strategi komunikasi 

efektif antara guru dan 

peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya 

kesantunan bangsa Indonesia 

pada proses pembelajaran 

20     

Mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta 

didik dengan prinsip dan 

strategi komunikasi yang 

tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran 

21     

Melakukan kegiatan refleksi 

untuk menilai penerapan 

prinsip dan strategi 

komunikasi yang membantu 

peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

22 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menjabarkan secara jelas dan 

rinci aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam sistem 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

23   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menentukan teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 



sesuai untuk materi pelajaran 

yang diampu, baik untuk 

ranah sikap, pengetahuan 

maupun keterampilan 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengolah/menganalisis 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan standar, 

kriteria dan sistem yang 

ditetapkan  

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menggunakan hasil analisis 

penilaian untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

26   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Merancang program remedial 

bagi peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan belajar 

minimal dalam kompetensi 

tertentu 

27     

Merancang program 

pengayaan bagi peserta didik 

yang telah mencapai 

ketuntasan belajar 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya. 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Merencanakan penelitian 

tindakan kelas 

30     

Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan dan hasilnya untuk 

memperbaiki rencana 

tindakan pada siklus 

berikutnya untuk 

meningkatkan hasil yang 

lebih baik 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguasai materi, struktur, konsep, 

dan pola pikir keilmuan (mencakup 

materi yang bersifat konsepsi, 

apresiasi, dan kreasi / rekreasi) 

yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya (seni 

rupa, musik, tari, teater) dan 

keterampilan. 

Menunjukkan teater 

Indonesia 

2     Menunjukkan teater Asia 

3     
Menunjukkan teater 

Barat 

4     
Membandingkan bentuk 

teater 

5     Membedakan gaya teater 

6     
Membandingkan jenis 

teater 

7     
Menunjukkan unsur-

unsur pembentuk teater 

8     
Menunjukkan 

perkembangan teater 

9     

Menerangkan anatomi 

tubuh sebagai dasar 

pengetahuan olah tubuh 

10     
Membedakan jenis-jenis 

olah tubuh 

11     
Mendemonstrasikan olah 

tubuh ketahanan 

12     
Mendemonstrasikan olah 

tubuh kelenturan 

13     
Mendemonstrasikan olah 

tubuh keterampilan 



14     

Membedakan organ 

produksi suara sebagai 

dasar pengetahuan olah 

suara 

15     
Membedakan pernafasan 

sebagai dasar olah suara 

16     
Menerapkan teknik olah 

suara 

17     
Menerapkan wicara 

dalam olah suara 

18     
Menguasai panca indera 

sebagai dasar olah rasa 

19     
Menerapkan kerjasama 

dalam teater 

20     
Melaksanakan imajinasi 

dalam olah rasa 

21     
Membedakan imajinasi 

dalam olah rasa 

22     

Melaksanakan 

konsentrasi dalam olah 

rasa 

23     

Membedakan 

konsentrasi dalam olah 

rasa 

24     
Membedakan teknik 

muncul 

25     
Menerapkan teknik 

pengembangan 

26     
Membedakan teknik 

memberi isi 

27     
Melaksanakan teknik 

penonjolan 

28     
Menerapkan teknik 

timing 



29     
Membedakan teknik 

improvisasi 

30     
Menerapkan teknik laku 

dramatik 

31     
Merancang tata 

panggung realis 

32     
Merancang tata 

panggung non realis 

33     
Merancang tata cahaya 

penerangan 

34     
Merancang tata cahaya 

praktikal 

35     
Merancang tata busana 

padu padan 

36     
Merancang tata busana 

karakter 

37     
Merancang tata rias 

koreksi 

38     
Merancang tata bunyi 

ilustrasi 

39     
Merancang tata bunyi 

efek 

40     
Merancang struktur 

lakon 

41     Merancang tekstur lakon 

42     
Mendesain produksi 

pementasan teater 

43     
Menciptakan pementasan 

teater 

44     
Mengevaluasi 

pementasan teater 

45   
Menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu 

Menuliskan naskah 

lakon 



yang relevan dengan pembelajaran 

Seni Budaya 

46     
Menganalisis 

pertunjukan teater 

47     
Menganalisis konsep 

penyutradaraan teater  

48     
Menganalisis manajemen 

produksi teater 

49     
Menganalisis dasar 

dramaturgi 

Kode : 1.571GM9030 

Mata Ujian : Seni Karawitan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar  

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model  



6     

Memilih model 

pembelajaran yang dengan 

tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan  

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran  

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 



diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 



dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 



28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu 

Merekonstruksi 

organologi 

karawitan 

Menelaah peralatan yang 

digunakan untuk pembuatan 

instrumen gamelan  

2     

Menelaah bahan yang 

digunakan untuk pembuatan 

instrumen gamelan  

3     
Menelaah teknik steming atau 

pelarasan pada instrumen petik 

4     

Menelaah teknik steming atau 

pelarasan pada instrumen 

perkusi 

5     

Menelaah teknik steming atau 

pelarasan pada instrumen 

gesek 

6     

Menelaah teknik steming atau 

pelarasan pada instrumen 

membran 

7     
Menelaah cara perawatan dan 

perbaikan instrumen petik 

8     
Menelaah cara perawatan dan 

perbaikan instrumen perkusi 



9     
Menelaah cara perawatan dan 

perbaikan instrumen gesek 

10     
Menelaah cara perawatan dan 

perbaikan instrumen membran 

11     Mencipta alat musik petik 

12     Mencipta alat musik perkusi 

13     Mencipta alat musik gesek 

14     Mencipta alat musik membran 

15     Mencipta alat musik tiup 

16   
Menampilkan vokal 

karawitan 

Memformulasikan teknik 

pernafasan yang tepat dalam 

menyajikan vokal karawitan 

17     
Memfungsikan organ produksi 

suara dalam pelatihan etude  

18     
Memformulasikan teknik 

membentuk suara  

19     

Memformulasikan fungsi 

aspek vokal dalam sajian 

karawitan 

20     
Menelaah makna syair dalam 

lagu atau gending 

21     

Memformulasikan teknik 

membaca notasi karawitan 

secara baik dan benar 

22     Menampilkan vokal ritmis  

23     Menampilkan vokal non ritmis  

24   
Menganalisa ilmu 

bentuk karawitan 

Membedakan bunyi dan nada 

dalam karawitan 

25     
Membedakan melodi dan lagu 

dalam karawitan 

26     
Memformulasikan warna 

nada/timbre dalam karawitan 



27     

Memformulasikan perbedaan 

irama dan tempo dalam 

karawitan 

28     
Menganalisis konsep pathet 

atau wilayah nada 

29     

Memformulasikan garap 

permainan instrumen pembawa 

lagu  

30     

Memformulasikan garap 

permainan instrumen pengolah 

lagu 

31     
Memformulasikan struktur 

musikal dalam komposisi lagu 

32   
Mengaransemen 

lagu/gending 

Memformulasikan nada-nada 

dalam tangga nada 

33     
Menganalisis interval atau 

jarak nada 

34     Menganalisis fungsi nada 

35     Memformulasikan bentuk lagu 

36     
Mengkreasikan lagu pokok 

menjadi dua suara 

37   Mencipta lagu 

Membuat motif irama yang 

digunakan sebagai kerangka 

pembuatan lagu.  

38     
Menyusun motif melodi yang 

dirangkai menjadi sebuah lagu 

39     
Memformulasikan melodi 

melompat 

40     
Memformulasikan melodi alur 

kontras turun-naik 

41     
Memformulasikan melodi 

sekuens turun 

42     
Memformulasikan melodi alur 

kontras naik-turun 



43     
Memformulasikan melodi 

sekuens naik 

44   

Mencipta karya 

kreativitas 

karawitan  

Memformulasikan konsep 

karya kreativitas karawitan  

45     karya kreativitas 

46     

Memformulasikan judul 

garapan karya kreativitas 

karawitan 

47     

Memformulasikan tahap 

pencetusan ide karya 

kreativitas karawitan 

48     

Memformulasikan tahap 

eksplorasi karya kreativitas 

karawitan 

49     

Memformulasikan tahap 

eksperimen karya kreativitas 

karawitan 

50     

Memformulasikan tahap 

penuangan karya kreativitas 

karawitan 

51     

Memformulasikan tahap 

evaluasi karya kreativitas 

karawitan 

52     

Memformulasikan bahan garap 

dalam karya kreativitas 

karawitan 

53     

Memformulasikan perabot 

garap dalam karya kreativitas 

karawitan 

54     

Memformulasikan sarana 

garap dalam karya kreativitas 

karawitan 

55     

Memformulasikan penentu 

garap dalam karya kreativitas 

karawitan 



56     

Memformulasikan penunjang 

garap dalam karya kreativitas 

karawitan 

57     
Memformulasikan penempatan 

michrophone 

58     
Mengelola suara pada teknik 

perekaman audio 

59     
Mengelola penataan lampu 

pada pertunjukan karawitan 

60     
Mengelola penataan panggung 

pada pertunjukan karawitan 

61     
Merancang busana pertunjukan 

karawitan 

62     
Merinci kerja pengelolaan 

produksi sesuai bidangnya 

63     
Merancang naskah penyajian 

karawitan 

64     

Memformulasikan topik 

garapan karya kreativitas 

karawitan 

65   

Menampilkan 

permainan 

instrumen 

Memformulasikan teknik 

permainan interlocking  

66     
Memformulasikan teknik 

permainan mekanis 

67     

Memformulasikan teknik 

permainan instrumen penggiat 

ritme 

68     

Memformulasikan teknik 

permainan instrumen pembawa 

lagu 

69     

Memformulasikan teknik 

permainan instrumen pengolah 

lagu 



70     
Memformulasikan teknik 

permainan instrumen struktural 

Kode : 1.603GM8010 

Mata Ujian : Seni Lukis (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan  

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi model-

modelpembelajaran (3) 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan " 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajarantentang materi 

fakta, konsep,prinsip, dan 

prosedur 



9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran 

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     
Menggunakan media 

pembelajaran dan 



pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 



24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu  

Menganalisis Prinsip 

penyusunan mengarahkan 

unsur-unsur seni rupa 

Menerapkan Prinsip 

penyusunan pengulangan 

unsur-unsur seni rupa 

2     

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Rangkaian unsur-

unsur seni rupa 

3     

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Selang-Seling 

unsur-unsur seni rupa  

4     

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Transisi unsur-

unsur seni rupa  

5     

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Gradasi unsur-

unsur seni rupa  

6     

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Irama unsur-unsur 

seni rupa 

7     

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Radiasi unsur-

unsur seni rupa  

8   

Menganalisis Prinsip 

penyusunan memusatkan 

unsur-unsur seni rupa 

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Kontras unsur-

unsur seni rupa 

9     

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Penekanan unsur-

unsur seni rupa  

10     

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Konsentrasi unsur-

unsur seni rupa  



11   

Menganalisis Prinsip 

penyusunan menyatukan 

unsur-unsur seni rupa 

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Proporsi unsur-

unsur seni rupa  

12     

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Keseimbangan 

unsur-unsur seni rupa 

13     

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Harmoni unsur-

unsur seni rupa 

14     

Menerapkan Prinsip 

penyusunan Kesatuan unsur-

unsur seni rupa  

15   

Menggambar alam 

benda/Flora dan Fauna 

dengan teknik kering 

Menerapkan Teknik kering 

dalam menggambar alam 

benda/flora/fauna dengan 

pensil B/Pensil warna 

16     

Menerapkan prinsip struktur 

dan ketepatan bentuk dalam 

menggambar alam 

benda/flora/fauna 

17     

Menerapkan prinsip volume 

dalam menggambar alam 

benda/flora/fauna 

18   
Menggambar Manusia 

dengan teknik aquarel 

Menerapkan Teknik basah 

dalam menggambar alam 

benda/flora/fauna dengan 

menggunakan cat air 

19     
Menerapkan prinsip anatomi 

dalam menggambar manusia 

20   
Menganalisis gambar 

Perspektif 

Menerapkan gambar perspektif 

dengan satu titik mata 

21     
Menerapkan gambar perspektif 

dengan dua titik mata 

22   
Menganalisis gambar 

Proyeksi 

Menerapkan gambar proyeksi 

Eropa 



23     
Menerapkan gambar proyeksi 

Amerika 

24   
Memahami wawasan seni 

tentang Sejarah Seni 

Merinci sejarah Seni Lukis 

Indonesia 

25     
Merinci sejarah seni lukis 

manca negara 

26     
Menelaah sejarah Seni Lukis 

Indonesia 

27     
Menelaah sejarah seni lukis 

manca negara 

28     
Menyajikan sejarah seni lukis 

manca negara 

29   

Memahami Teori seni 

Memesis/ekspresi dan 

terapan 

MenerapkanTeori seni 

memesis 

30     Menerapkan Teori seni Ekpresi 

31     MenerapkanTeori seni terapan 

32   Memahami Apresiasi seni Menerapkan Konsep Seni lukis 

33     
Menerapkan Tinjauan Seni 

lukis 

34     
Menyajikan Konsep Seni 

Lukis 

35   Memahami Kritik seni 
Menerapkan Kritik Seni lukis 

dalam Pendidikan seni 

36     
Menerapkan Kritik Seni lukis 

profesional 

37     
Menyajikan Kritik Seni 

Profesional 

38   Memahami Teori Sketsa 
Menerapkan teori sketsa 

sebagai rancangan gambar 

39     
Menerapkan teori sketsa 

sebagai seni murni 



40   
Menganalisis Ragam 

Sketsa 

Menerapkan teknik pembuatan 

sketsa 

41     Menganalisis Ragam Sketsa 

42   
Menganalisis Jenis 

Gambar  

Menerapkan Jenis gambar 

Ilustrasi majalah 

43     
Menerapkan Jenis gambar 

Ilustrasi cerita bergambar 

44     
Menerapkan Jenis gambar 

Ilusasi kartun  

45     
Menerapkan Jenis gambar 

Ilustrasi karikatur 

46     
Menerapkan Jenis gambar 

Ilustrasi bentuk vignette 

47   
Menganalisis fungsi 

Gambar  

Menerapkan fungsi gambar 

ilustrasi Iklan sosial 

48     
Menerapkan fungsi gambar 

ilustrasi iIklan Komersial 

49   
Menganalisis Teknik 

Gambar Ilustrasi 

Menerapkan Teknik Out line 

dalam gambar ilustrasi 

50     
MenerapkanTeknik arsir dalam 

gambar ilustrasi 

51     
MenerapkanTeknik blok dalam 

gambar ilustrasi 

52     
MenerapkanTeknik scraper 

board dalam gambar ilustrasi 

53     
MenerapkanTeknik dot dalam 

gambar ilustrasi 

54     

MenerapkanTeknik goresan 

kering ( dry brush) dalam 

gambar ilustrasi 

55     
MenerapkanTeknik half tone 

dalam gambar ilustrasi 



56     
MenerapkanTeknik siluet 

dalamgambarilustras 

57   
Menganalisis Kosep seni 

lukis Tradisi  

Menerapkan konsep seni lukis 

tradisi 

58   
Menganalisis Teknik seni 

lukis Tradisi  

Menerapkan teknik seni lukis 

tradisi 

59   
MenganalisisTeknik Seni 

Lukis Dekoratif 

Menerapkan teknik seni lukis 

dekoratif 

60   
Menerapkan Melukis 

Dekoratif 

Melaksanakan melukis 

dekoratif 

61   
Menganalisis Konsep Seni 

lukis realis 

Menerapkan Konsep Seni 

Lukis realis 

62   
MenganalisisTeknik Seni 

Lukis realis 

MenerapkanTeknik Seni Lukis 

realis 

63     
Melaksanakan Teknik Seni 

lukis Realis 

64   
Menganalisis seni lukis 

Pemandangan  

Menerapkan seni lukis 

Pemandangan 

65     
Melaksanakan Seni lukis 

Pemandangan 

66   
Menganalisis seni lukis 

Model 
Menerapkan seni lukis Model 

67   
Menganalisis Konsep Seni 

Lukis  

Menerapkan Konsep Seni 

Lukis 

68   
MenganalisisTeknik Seni 

Lukis  
MenerapkanTeknik Seni Lukis  

Kode : 1.568GM8010 

Mata Ujian : Seni Musik Klasik (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 
Menguasai 

karakteristik peserta 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 



didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran 



11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai hasil 

rancangan (0) 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     
Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 



secara bertahap sesuai hasil 

rancangan 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam permain 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat, dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 



pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran Musik Klasik 

Menerapkan pengetahuan 

musik berdasarkan pola 

keilmuan yang mendukung 

penguasaan instrumen 

Menguraikan bentuk dan 

nilai not 



2     
Menyusun tangga nada 

mayor dan minor 

3     
Menerapkan tanda sukat 

2/4, 4/4, Â¾, 6/8,/12/8 

4   

Menentukan birama, tempo 

dan dinamik sebagai dasar 

teori musik 

Mengidentifikasi tanda 

birama dan irama 

5     
Menentukan tanda 

dinamik 

6   

Menerapkan tanda kunci dan 

tanda-tanda musik sesuai 

instrumen yang dikuasai 

Menguraikan tanda kunci 

G, F dan C 

7     Menentukan tanda alterasi 

8     
Menerapkan tanda 

ekspresi 

9   

Menerapkan transkrip dan 

transpos sesuai instrumen 

spesialisasi 

Menerapkan transkrip 

10     Menerapkan transpos 

11   

Memperagakan dasar-dasar 

musikalitas (solfegio) untuk 

mendukung penguasaan 

instrumen sesuai spesialisasi 

Menentukan interval nada 

dalam tangganada mayor 

C - 2#/2b 

12     

Menentukan interval nada 

dalam tangganada minor 

C  

13     

Menguraikan ritme 3/4 

dalam tangganada mayor 

C - 2#/2b  

14     

Memperagakan ritme 3/4 

dalam tangganada minor 

C - 2#/2b 

15     

Memperagakan melodi 

dalam tangganada minor 

C - 2#/2b 



16   

Menyusun melodi, interval, 

ritme dan akor dalam 

tangganada mayor dan minor 

Mengklasifikasikan 

melodi dalam tangga nada 

mayor dan minor 3#/3b 

â€“ 5#/5b 

17     

Menentukan interval 

dalam tangganada mayor 

dan minor 3#/3b â€“ 5#/5b 

18     

Menentukan ritme dalam 

tangganada 3#/3b â€“ 

5#/5b mayor dan minor 

19     

Menyusun akor dalam 

tangganada mayor dan 

minor 3#/3b â€“ 5#/5b 

20   

Memperagakan akor mayor, 

minor, diminished dan 

augmented 

Mengidentifikasi akor 

dalam semua tangganada 

mayor minor 

21     

Menguraikan akor dalam 

semua tangganada 

diminished dan augmented 

22     

Memperagakan interval 

perfec, mayor, minor 

dalam semua tangganada 

23     
Menerapkan interval 

diminished dan augmented 

24     

Memperagakan interval 

diminished dan augmented 

dalam semua tangganada 

25   

Menyusun harmoni SATB 

untuk membuat aransemen 

lagu 

Mengklasifikasikan akor 

26     
Menerapkan harmoni 

dasar SATB 

27     Menyusun harmoni SATB 

28   Memperagakan progresi akor 

Mengidentifikasi progresi 

akor antar akor primer 

pada posisi dasar 



29     

Menerapkan progresi akor 

antar akor primer pada 

posisi dasar 

30     Menentukan karakter akor 

31     
Membedakan progresi 

akor 

32     
Menguasai pengertian tipe 

gerak nada 

33     
Menguasai pengertian 

kaden 

34     Menentukan kaden 

35     Membedakan kaden 

36     
Memperagakan progresi 

akor 

37   
Menerapkan organologi dan 

pengetahuan instrumen 

Menguraikan karakteristik 

vokal 

38     
Menerapkan karakteristik 

instrumen 

39   

Menyusun orkestrasi sesuai 

nada-nada dalam piano ke 

ansambel/orkes 

Mengklasifikasi ambitus 

instrumen 

40     
Menentukan nada-nada 

part piano ke ansambel 

41     
Menyusun nada-nada part 

piano ke ansambel 

42   
Menerapkan teknik instrumen 

pokok sesuai spesialisasi 

Menentukan teknik 

tangganada mayor dan 

minor 

43     
Menerapkan teknik 

tangganada kromatik 

44   
Menerapkan etude instrumen 

pokok sesuai spesialisasi 
Menguraikan trisuara 



45     
Menentukan trisuara 

dominan tujuh 

46     

Menerapkan etude 

instrumen sesuai 

spesialisasi 

47   

Menampilkan repertoar 

instrumen pokok sesuai 

spesialisasi 

Menentukan repertoar 

dalam tangganada mayor 

dan minor 

48     
Menentukan repertoar 

lagu sesuai jamannya 

49     

Menampilkan repertoar 

lagu berdasar komponis 

barat 

50     

Menampilkan repertoar 

lagu berdasar komponis 

Indonesia 

51   
Memperagakan dasar-dasar 

direksi koor 

Menguraikan dasar-dasar 

direksi koor 

52     
Menentukan teknik 

kondakting 

53     
Memperagakan direksi 

koor  

54 

materi, struktur, konsep 

dan pola pikir ilmu-ilmu 

yang relevan dengan 

pembelajaran seni 

budaya 

Memperagakan dasar-dasar 

direksi orkes 

Menguraikan dasar-dasar 

direksi orkes 

55     
Menentukan teknik 

kondakting 

56     
Memperagakan direksi 

orkes 

57   

Menganalisis lagu bentuk 1 

dan 2 untuk mendukung 

pengetahuan musik 

Menganalisis bentuk 

musik 

58     
Menganalisis lagu bentuk 

1 dan 2 



59     
Menjabarkan lagu bentuk 

1 dan 2 

60   

Merancang karya seni 

pertunjukan musik dalam 

format koor/ansambel/orkes 

Menentukan karya seni 

musik 

61     Membuat aransemen lagu 

62     
Merancang karya seni 

musik 

63   

Menampilkan pertunjukan 

musik dalam format 

koor/ansambel/orkes 

Menguraikan manajemen 

seni pertunjukan musik 

64     
Menentukan produksi 

musik 

65     
Menampilkan pertunjukan 

musik 

Kode : 1.568GM9010 

Mata Ujian : Seni Musik Klasik (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 



4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran 

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai hasil 

rancangan (0) 



14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 



secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam permain 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat, dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 
Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 



untuk kepentingan 

pembelajaran 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran Musik Klasik 

Menerapkan pengetahuan 

musik berdasarkan pola 

keilmuan yang mendukung 

penguasaan instrumen 

Menguraikan bentuk dan 

nilai not 

2     
Menyusun tangga nada 

mayor dan minor 

3     
Menerapkan tanda sukat 

2/4, 4/4, Â¾, 6/8,/12/8 

4   

Menentukan birama, tempo 

dan dinamik sebagai dasar 

teori musik 

Mengidentifikasi tanda 

birama dan irama 

5     
Menentukan tanda 

dinamik 

6   

Menerapkan tanda kunci dan 

tanda-tanda musik sesuai 

instrumen yang dikuasai 

Menguraikan tanda kunci 

G, F dan C 



7     Menentukan tanda alterasi 

8     
Menerapkan tanda 

ekspresi 

9   

Menerapkan transkrip dan 

transpos sesuai instrumen 

spesialisasi 

Menerapkan transkrip 

10     Menerapkan transpos 

11   

Memperagakan dasar-dasar 

musikalitas (solfegio) untuk 

mendukung penguasaan 

instrumen sesuai spesialisasi 

Menentukan interval nada 

dalam tangganada mayor 

C - 2#/2b 

12     

Menentukan interval nada 

dalam tangganada minor 

C  

13     

Menguraikan ritme 3/4 

dalam tangganada mayor 

C - 2#/2b  

14     

Memperagakan ritme 3/4 

dalam tangganada minor 

C - 2#/2b 

15     

Memperagakan melodi 

dalam tangganada minor 

C - 2#/2b 

16   

Menyusun melodi, interval, 

ritme dan akor dalam 

tangganada mayor dan minor 

Mengklasifikasikan 

melodi dalam tangga nada 

mayor dan minor 3#/3b 

â€“ 5#/5b 

17     

Menentukan interval 

dalam tangganada mayor 

dan minor 3#/3b â€“ 5#/5b 

18     

Menentukan ritme dalam 

tangganada 3#/3b â€“ 

5#/5b mayor dan minor 

19     

Menyusun akor dalam 

tangganada mayor dan 

minor 3#/3b â€“ 5#/5b 



20   

Memperagakan akor mayor, 

minor, diminished dan 

augmented 

Mengidentifikasi akor 

dalam semua tangganada 

mayor minor 

21     

Menguraikan akor dalam 

semua tangganada 

diminished dan augmented 

22     

Memperagakan interval 

perfec, mayor, minor 

dalam semua tangganada 

23     
Menerapkan interval 

diminished dan augmented 

24     

Memperagakan interval 

diminished dan augmented 

dalam semua tangganada 

25   

Menyusun harmoni SATB 

untuk membuat aransemen 

lagu 

Mengklasifikasikan akor 

26     
Menerapkan harmoni 

dasar SATB 

27     Menyusun harmoni SATB 

28   Memperagakan progresi akor 

Mengidentifikasi progresi 

akor antar akor primer 

pada posisi dasar 

29     

Menerapkan progresi akor 

antar akor primer pada 

posisi dasar 

30     Menentukan karakter akor 

31     
Membedakan progresi 

akor 

32     
Menguasai pengertian tipe 

gerak nada 

33     
Menguasai pengertian 

kaden 

34     Menentukan kaden 



35     Membedakan kaden 

36     
Memperagakan progresi 

akor 

37   
Menerapkan organologi dan 

pengetahuan instrumen 

Menguraikan karakteristik 

vokal 

38     
Menerapkan karakteristik 

instrumen 

39   

Menyusun orkestrasi sesuai 

nada-nada dalam piano ke 

ansambel/orkes 

Mengklasifikasi ambitus 

instrumen 

40     
Menentukan nada-nada 

part piano ke ansambel 

41     
Menyusun nada-nada part 

piano ke ansambel 

42   
Menerapkan teknik instrumen 

pokok sesuai spesialisasi 

Menentukan teknik 

tangganada mayor dan 

minor 

43     
Menerapkan teknik 

tangganada kromatik 

44   
Menerapkan etude instrumen 

pokok sesuai spesialisasi 
Menguraikan trisuara 

45     
Menentukan trisuara 

dominan tujuh 

46     

Menerapkan etude 

instrumen sesuai 

spesialisasi 

47   

Menampilkan repertoar 

instrumen pokok sesuai 

spesialisasi 

Menentukan repertoar 

dalam tangganada mayor 

dan minor 

48     
Menentukan repertoar 

lagu sesuai jamannya 

49     

Menampilkan repertoar 

lagu berdasar komponis 

barat 



50     

Menampilkan repertoar 

lagu berdasar komponis 

Indonesia 

51   
Memperagakan dasar-dasar 

direksi koor 

Menguraikan dasar-dasar 

direksi koor 

52     
Menentukan teknik 

kondakting 

53     
Memperagakan direksi 

koor  

54 

materi, struktur, konsep 

dan pola pikir ilmu-ilmu 

yang relevan dengan 

pembelajaran seni 

budaya 

Memperagakan dasar-dasar 

direksi orkes 

Menguraikan dasar-dasar 

direksi orkes 

55     
Menentukan teknik 

kondakting 

56     
Memperagakan direksi 

orkes 

57   

Menganalisis lagu bentuk 1 

dan 2 untuk mendukung 

pengetahuan musik 

Menganalisis bentuk 

musik 

58     
Menganalisis lagu bentuk 

1 dan 2 

59     
Menjabarkan lagu bentuk 

1 dan 2 

60   

Merancang karya seni 

pertunjukan musik dalam 

format koor/ansambel/orkes 

Menentukan karya seni 

musik 

61     Membuat aransemen lagu 

62     
Merancang karya seni 

musik 

63   

Menampilkan pertunjukan 

musik dalam format 

koor/ansambel/orkes 

Menguraikan manajemen 

seni pertunjukan musik 



64     
Menentukan produksi 

musik 

65     
Menampilkan pertunjukan 

musik 

Kode : 1.569GM9010 

Mata Ujian : Seni Musik Non Klasik (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

" 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan " 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran " 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan " 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran " 



8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur " 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran " 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran " 

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran " 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 



peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

 

19   

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 



pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 



pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

Memahami sejarah music 
Menjelaskan periodisasi 

perkembangan music 

2     

Menjelaskan karakteristik 

setiap periodisasi 

perkembangan music dunia 

3   Memahami organologi 

Mendeskripsikan 

klasifikasi alat music 

berdasarkan sumber bunyi 

4     

Mendeskripsikan 

klasifikasi alat music 

berdasarkan cara 

memainkan 

5   Memahami teori musik Mendeskripsikan notasi  

6     
Mendeskripsikan tanda 

baca musik 

7   
Memiliki kemampuan 

musikalitas 
Menuliskan dikte ritme 

8     Menuliskan dikte melodi 

9     Menuliskan dikte akor 

10   
Menguasai instrumen 

pokok  

Mendeskripsikan karakter 

instrumen pokok 

11     
Memainan instrumen 

pokok  

12   
Memainkan berbagai 

jenis Ansambel 

Menunjukkan ciri-ciri beat 

pada irama musik 



13     
Menunjukkan ciri khas 

berbagai irama musik 

14   
Menyusun harmoni 

SATB  
Menjelaskan susunan akor 

15     

Menjelaskan ketentuan 

penggarapan aransemen 

harmoni SATB 

16     
Mengaransemen lagu 

dalam bentuk SATB 

17   
Menguasai harmoni 

modern 

Mendeskripsikan berbagai 

macam modus 

18     
Mendeskripsikan sevent 

chord 

19     Memainkan improvisasi 

20   

Menguasaii 

pengoperasian program 

aplikasi penulisan notasi 

pada computer 

Menjelaskan macam-

macam software penulisan 

notasi musik pada 

computer 

21     

Menjelaskan karakteristik 

software penulisan notasi 

musik pada computer 

22   

Menguasai 

pengoperasian peralatan 

perekaman audio analog 

dan digital 

Merangkai peralatan 

perekaman audio 

23     

Menjelaskan tahapan 

langkah-langkah pada 

perekaman audio 

24     
Memfungsikan semua 

peralatan perekaman audio 

25   Menguasai MIDI 
Menjelaskan pengertian 

MIDI 

26     
Menjelaskan karakteristik 

MIDI 

27     Merangkai peralatan MIDI 



28     
Memfungsikan peralatan 

MIDI 

Kode : 1.604GM8010 

Mata Ujian : Seni Patung (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu.  

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan  

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar  

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran  

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan  

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran  

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur  



9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran  

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran 

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran  

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     
Menggunakan media 

pembelajaran dan 



pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 



24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasaimateri, struktur, 

konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran Desain 

Dasar 

Menganalisis unsur-unsur 

rupa 3Dimensi 

Menentukan Unsur rupa 

pada karya 3dimensional 

2   

Menganalisis prinsip-prinsip 

pengorganisasian unsur rupa 

3dimensi 

Menerangkan prinsip 

konfigurasi linear dalam 

desain 3dimensi 

3     

Menerangkan prinsip 

Konfigurasi bidang 

dalam desain 3dimensi 

4     

Menerangkan prinsip 

Volumetrik dalam desain 

3dimensi 

5   
Membuateksplorasiunsur-

unsurrupa 3dimensi 

Menyimpulkan prosedur 

eksplorasi unsur-unsur 

rupa 3dimensi 

6 

Menguasaimateri, struktur, 

konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran Wawasan 

Seni (0) (0) 

Menganalisis Sejarah Seni 

Rupa 

Menelaah sejarah seni 

rupa Indonesia  

7     
Menelaah sejarah seni 

rupa Timur 

8     
Menelaah sejarah 

senirupa Barat 

9   Menganalisis Apresiasi Seni 

Menyimpulkan 

pendekatan dalam 

apresiasi seni rupa 

10     
Menyimpulkan kritik 

seni rupa 

11   Menganalisis Teori Seni 
Menyimpulkan teori seni 

formalisme 



12     
Menyimpulkan teori seni 

instrumentalisme 

13 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

Menggambar 

Menganalisis gambar alam 

benda 

Menguraikan konsep 

dalam gambar alam 

benda 

14   Menggambar alam benda 
Menyimpulkan prosedur 

menggambar alam benda 

15   Menyimpulkan gambar sketsa 
Menguraikan teknik 

gambar sketsa 

16     
Menguraikan jenis 

gambar sketsa 

17     Menilai gambar sketsa. 

18   Membuat sketsa 
Menyimpulkan prosedur 

menggambar sketsa 

19   Menganalisis gambar anatomi 

Menguraikan konsep 

dalam menggambar 

anatomi 

20     Menilai gambar anatomi 

21   Membuat gambar anatomi 
Menyimpulkan prosedur 

gambar anatomi 

22 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajran 

relief 

Menganalisis perkembangan 

relief 

Menyimpulkan 

perkembangan relief 

Indonesia 

23     

Menyimpulkan 

perkembangan relief 

mancanegara 

24   Menganalisis desain relief 

Menguraikan teknik 

pembuatan desain relief 

secara manual 

25     

Menguraikan teknik 

pembuatan desain relief 

secara digital 



26   Membuat desain relief 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan desain relief 

secara manual 

27     

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan desain relief 

secra digital 

28     
Mendesain relief secara 

digital 

29   
Membuat relief teknik 

modeling 

Menyimpulkan 

pembuatan relief teknik 

modeling 

30     
Menciptakan relief 

teknik modeling 

31     
Mengevaluasi relief 

teknik modeling 

32   
Membuat releif teknik 

plastering 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan relief teknik 

plastering 

33     
Mengevaluasi relief 

teknik plastering 

34   Membuat relief teknik pahat 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan relief teknik 

pahat 

35     
Mengevaluasi relief 

teknik pahat 

36   Membuat relief teknik ketok 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan relief teknik 

ketok 

37     
Mengevaluasi relief 

teknik ketok 

38 

Menguasai, materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

patung 

Menyimpulkan 

perkembangan seni patung 

Menganalisis 

perkembanganbseni 

patung di Indonesia 



39     

Menganalisis 

perkembangan patung 

mancanegara 

40   Menganalisis desain patung 

Menguraikan teknik 

pembuatan desain 

patung secara manual 

41     

Menguraikan teknik 

pembuatan patung secara 

digital 

42   Membuat desain patung 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan desain 

patung secara manual 

43     

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan desain 

patung secara digital 

44     
Mendesain patung secara 

digital 

45   
Membuat patung teknik 

modeling 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan patung teknik 

modeling 

46   Membuat patung teknik pahat 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan patung teknik 

pahat 

47     
mengevaluasi patung 

teknik pahat 

48   
Membuat patung teknik 

plastering 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan patung teknik 

plastering 

49     
Mengevaluasi patung 

teknik plastering 

50   Membuat patung teknik ketok 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan patung teknik 

ketok 

51     
Mengevaluasi patung 

teknik ketok 



52   
Membuat patung teknik 

konstruksi 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan patung teknik 

konsrtuksi 

53     
Mengevaluasi patung 

teknik konstruksi 

54 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

reproduksi 

Menganalisis reproduksi 

dengan teknik cetak tunggal 

(waste mold) 

Menyimpulkan karakter 

bahan reproduksi cetak 

tunggal (waste mold) 

55     

Menguraikan reproduksi 

teknik cetak tunggal 

(waste mold) 

56   

Membuat reproduksi dengan 

teknik cetak tunggal (waste 

mold) 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan reproduksi 

cetak tunggal (waste 

mold) 

57     

Mengevaluasi reproduksi 

cetak tunggal (waste 

mold) 

58   

Menganalisis reproduksi 

dengan teknik cetak ganda 

(piece mold) 

Menguraikan reproduksi 

teknik cetak ganda 

(piece mold) 

59     

Menyimpulkkan karakter 

bahan reproduksi cetak 

ganda (piece mold) 

60   

Membuat reproduksi dengan 

teknik cetak ganda (piece 

mold) 

Menyimpulkan prosedur 

pembuatan reproduksi 

dengan teknik cetak 

ganda 

61     
Mengevaluasi reproduksi 

cetak ganda 

62 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

pameran patung 

Merencanakan pameran 

patung 

Membedakan jenis 

pameran patung 



63     
Menyiapkan proposal 

pameran patung 

64     
Menyipakan perangkat 

pameran patung 

65     

Menyimpulkan prosedur 

persiapan pamerean 

patung 

66   
Menyelenggarakan pameran 

patung 

Menganalisis display 

pameran patung 

67 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

Seni Patung Digital 

Menganalisis pengertian seni 

patung digital 

Menguraikan unsur 

bentuk seni patung 

digital 

68     

Menguraikan material 

dan teknik senin patung 

digital 

69   Mendesain seni patung digital 

Mengorganisasikan 

unsur bentuk seni patung 

digital 

70   
Menciptakan seni patung 

digital 

Menyimpulkan seni 

patung digital 

Kode : 1.572GM9040 

Mata Ujian : Seni Pedalangan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     
Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 



yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3     

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran  

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan  

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran  

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran  

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran  

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran  

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 



standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 

14   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 



20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 



pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai gambar 

teknik ( 

Permendiknas 28 

2009) 

Memahami Pengetahuan Pedalangan 

menurut sejarah, asal-usul dan 

perkembangan pedalangan. 

(PENGETAHUAN PEDALANGAN)  

Mengenal asal-usul 

wayang 

2     
Mengenal 

Perkembangan 



wayang pada setiap 

zaman 

3     

Mengenal wayang 

pada zaman 

kemerdekaan 

4     
Mengenal keragaman 

wayang 

5     
Mengenal karakter 

wayang 

6     
Mengenal unsur-

unsur pedalangan 

7     
Mengenal silsilah 

wayang 

8     
Menceritakan asal-

usul wayang 

9     

Menceritakan 

perkembangan 

wayang pada setiap 

jaman 

10     

Menceritakan wayang 

pada jaman 

kemerdekaan 

11     
Menyajikan data 

keragaman wayang 

12     
Menyajikan karakter 

wayang 

13     

Menyajikan data 

unsur-unsur 

pedalangan 

14     
Menyajikan data 

silsilah wayang 

15   

Menampilkan Teknik Gerak Wayang 

sesuai dengan karakter tokoh (TEKNIK 

GERAK WAYANG). (0) 

Menerapkan teknik 

cepengan wayang 



16     
Menerapkan teknik 

bedholan wayang 

17     
Menerapkan teknik 

entas-entasan wayang 

18     
Menerapkan teknik 

solah wayang 

19     
Menerapkan teknik 

sembahan 

20     
Menerapkan teknik 

wayang perang 

21     
Menerapkan teknik 

berjalan 

22     
Menerapkan teknik 

memegang senjata 

23     

Menerapkan teknik 

wayang alusan 

berjalan 

24     

Menerapkan teknik 

wayang gagahan 

berjalan 

25     
Menerapkan teknik 

gerak wayang raksasa 

26   

Menerapkan vokal pedalangan dalam 

pakeliran (VOKAL PEDALANGAN) 

(0) 

Menerapkan Teknik 

penyuaraan monolog 

27     

Menerapkan Teknik 

penyuaraan dialog 

tokoh gagahan 

28     

Menerapkan teknik 

penyuaraan dialog 

tokoh halus 

29   
Menerapkan Sulukan Pedalangan 

sesuai dengan adegan. 

Memahami tangga 

nada 

30     
Memahami teknik 

pernapasan 



31     
Memahami 

pengertian sulukan 

32     
Memahami syair 

sulukan 

33     
Mengenal lagu 

sulukan 

34     
Menerapkan jenis-

jenis sulukan 

35     
Menerapkan 

Tembang Pedalangan 

36     
Menerapkan 

Kombangan 

37   

Menerapkan Tata Teknik Pentas dalam 

Pedalangan (TATA TEKNIK 

PENTAS) 

Memahami teknik 

penataan Panggung 

38     
Menerapkan teknik 

penataan kelir 

39     

Menerapkan teknik 

penyimpingan 

wayang 

40     

Menerapkan teknik 

penataan gamelan 

wayang 

41     
Menerapkan teknik 

penataan blencong 

42     

Menerapkan teknik 

penataan sound 

system 

43   
Menerapkan Iringan Pedalangan dalam 

pakeliran (IRINGAN PEDALANGAN) 

Memahami 

pengertian 

dhodhogan dan 

keprakan 

44     

Mengenal bentuk-

bentuk dhodhogan 

dan keprakan 



45     

Mengenal jenis-jenis 

dhodhogan dan 

keprakan 

46     

Menerapkan 

dhodhogan dan 

keprakan dalam 

adegan 

47     

Memahami bentuk 

gendhing iringan 

pedalangan 

48     

Menerapkan 

gendhing iringan 

pedalangan 

49   

Menampilkan Gerak Wayang (sabet) 

sesuai dengan karakter tokoh dalam 

praktik pedalangan 

Menerapkan bentuk 

gerak wayang tokoh 

manusia 

50     

Menerapkan bentuk 

gerak wayang tokoh 

Dewa 

51     

Menerapkan bentuk 

gerak wayang tokoh 

raksasa 

52     

Menerapkan bentuk 

gerak wayang tokoh 

Kera 

53     

Menerapkan bentuk 

gerak wayang 

binatang 

54   
Menerapkan Sanggit dalam Pedalangan 

(SANGGIT PEDALANGAN) 

Memahami sanggit 

Pedalangan 

55     
Menerapkan sanggit 

Lakon 

56     
Menerapkan sanggit 

Ginem 

57   Membuat Naskah Lakon  Menentukan Tema 



58     
Menentukan Struktur 

Adegan 

59   
Menghasilkan Karya Pedalangan sesuai 

dengan konsep garapan lakon 

Menentukan 

Balungan Lakon 

Kode : 1.570GM9020 

Mata Ujian : Seni Tari (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan 

maupun ketrampilan 

4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 



8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran 

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan sesuai hasil 

rancangan 

14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 



peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 



pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan  

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 



pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan PENGETAHUAN 

TARI 

Menjelaskan Sejarah Tari 

2     Menjelaskan Periodisasi Tari 

3     
Menguraikan peran dan 

fungsi tari 

4     Menguraikan apresiasi tari 

5     Memperjelas keunikan tari 

6     Menerapkan kritik tari  

7     
Menguraikan apresiasi tari 

Nusantara  

8     
Menguraikan apresiasi tari 

Mancanegara 

9     
Menjeniskan unsur, motif 

gerak tari putri 

10     
Menjeniskan unsur, motif 

gerak tari putra 

11     
Menggunakan ragam, bentuk 

gerak tari putri 

12     
Menggunakan ragam, bentuk 

gerak tari putra 

13   

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan OLAH TUBUH 

Melakukan identifikasi 

struktur tubuh 



14     
Mengetahui sumber gerak 

persendian 

15     
Menerapkan teknik 

kelenturan tubuh 

16     
Menerapkan teknik 

ketahanan tubuh 

17     
Menerapkan teknik 

keseimbangan tubuh 

18     
Menerapkan teknik dinamika 

gerak tubuh 

19     
Menerapkan keselamatan 

kerja 

20     
Menerapkan teknik 

pemanasan 

21     
Menerapkan teknik 

pendinginan 

22   

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan DASAR TARI 

Mempertajam dasar tari 

hiburan 

23     
Menggunakan dasar tari 

upacara 

24     
Menggunakan dasar tari 

pertunjukan  

25     Merumuskan konsep wiraga 

26     Merumuskan konsep wirama 

27     Merumuskan konsep wirasa 

28     

Memadankan iringan, 

tempo, ritme dan dinamika 

iringan tradisi  

29   

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan IRINGAN TARI 

Memproduksi iringan, 

tempo, ritme dan dinamika 

iringan ilustrasi 



30     

Mengemas iringan, tempo, 

ritme dan dinamika iringan 

perekaman 

31     
Merumuskan konsep iringan 

instrument 

32     
Merumuskan konsep iringan 

vocal 

33     

Menggunakan repertoar tari 

hiburan/sosial tingkat dasar 

putri daerah setempat  

34     

Menggunakan repertoar tari 

hiburan /sosial tingkat dasar 

putra daerah setempat 

35     

Merinci repertoar tari 

hiburan/sosial tingkat dasar 

putri daerah setempat 

36     

Merinci repertoar tari 

hiburan /sosial tingkat dasar 

putra daerah setempat 

37   

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan TARI TRADISI 

Menggunakan repertoar tari 

pertunjukan bentuk tari 

bertema daerah setempat 

38     

Menggunakan repertoar tari 

pertunjukan bentuk tari 

berkarakter daerah setempat  

39     

Menggunakan repertoar tari 

daerah lain (pilihan) tari 

sosial /hiburan 

40     

Menggunakan repertoar tari 

daerah lain (pilihan) tari 

pertunjukan 

41     

Merinci repertoar tari 

pertunjukan bentuk tari 

bertema daerah setempat 



42     

Merinci repertoar tari 

pertunjukan bentuk tari 

berkarakter daerah setempat 

43   

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan TATA RIAS 

DAN BUSANA  

Memperjelas bahan dan alat 

tata rias tari 

44     
Memperjelas bahan dan alat 

busana tari 

45     
Mendemonstrasikan tata rias 

tari tradisi 

46     
Mendemonstrasikan tata 

busana tari tradisi 

47     
Mendemonstrasikan tata rias 

tari kreasi 

48     
Mendemonstrasikan tata 

busana tari kreasi 

49   

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan KOREOGRAFI 

Menampilkan dasar 

komposisi tari 

50     Mengkreasikan tari tunggal 

51     
Merencanakan tari 

berpasangkan 

52     
Mengkreasikan tari 

berpasangan 

53     
Mendemonstrasikan tata rias 

fantasi 

54     
Mendemonstrasikan tata 

busana tari fantasi 

55     
Mendemonstrasikan tata rias 

panggung 

56     
Mendemonstrasikan tata 

busana panggung  



57   

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan TARI DAERAH  

Menggunakan repertoar tari, 

berceritera/drama tari daerah 

setempat  

58     

Menggunakan repertoar tari 

berceritera/sendratari daerah 

setempat  

59     
Menggunakan repertoar tari 

kreasi karya guru (sekolah) 

60     

Menggunakan repertoar tari 

kreasi karya non guru 

(sanggar) 

61     
Mengevaluasi repertoar tari 

putri daerah setempat 

62     
Mengevaluasi repertoar tari 

putra daerah setempat 

63   

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan KREATIVITAS 

TARI 

Merencanakan tari kelompok 

64     
Mengkreasikan tari 

kelompok 

65   

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan KARYA TARI 

Mengatur proses produksi 

66     Menyiapkan tata artistik 

67     Menyiapkan tata panggung 

68     Menyiapkan tata lampu 

69     Menyiapkan tata suara 

70     Menyiapkan Pementasan 

Kode : 1.214GJ0000 

Mata Ujian : Sosiologi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial- budaya. 

Memanfaatkan potensi 

kognitif yang dimiliki 

oleh peserta didik dalam 

mendukung 

pembelajaran sosiologi 

yang mampu 

menjadikan pembelajar 

yang tangguh 

2     

Disajikan data, guru 

dapat membiasakan 

siswa mengembangkan 

kecerdasan sosial, 

emosional, spiritual (3) 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta 

didik dalam 

pembelajaran sosiologi 

(3) 

4 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik " 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi prinsip 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik 

sehingga menjadi 

pembelajar yang 

tangguh 

5   

Menyeleksi strategi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan materi sosiologi 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

saintifik 

6 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu " 

Menentukan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan  

Merumuskan 

pengalaman belajar 

siswa 

7     

Disajikan data, guru 

mampu menjelaskan 

tantangan eksternal 

rasional perubahan 

kurikulum  



8     

Menganalisis SKL, KI, 

KD dalam Kurikulum 

2013 

9     

Disajikan data, guru 

mampu menyusun 

pengalaman belajar 

siswa 

10   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menganalisis materi 

pembelajaran sosiologi 

dengan pembelajaran 

kontekstual yang 

mampu membentuk 

sikap spiritual dan sosial 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun lapangan. 

Menerapkan field trip 

dalam pembelajaran 

sosiologi 

12     
merancang kegiatan 

pembelajaran 

13   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

melaksanakan 

pembelajaran sosiologi 

di dalam kelas yang 

mendidik berdasarkan 

standar proses 

14   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

memilih media 

pembelajaran sosiologi 

15 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampu.  

Memilih teknologi 

informasi yang sesuai 

untuk membantu belajar 

mengajar sosiologi 

16 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal. 

mencontohkan kegiatan 

pembelajaran 

kontekstual  



berbagai potensi yang 

dimiliki. 

17 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. " 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun secara 

siklikal dari (a) penyiapan 

kondisi psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam per 

(0) 

Memilih tehnik bertanya 

yang tepat dalam 

suasana pembelajaran 

yang menyenangkan 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu.  

Menjelaskan manfaat 

penilaian hasil belajar. 

19     
menjelaskan pengertian 

penilaian autentik (3) 

20   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Menentukan teknik 

penilaian proses dan 

hasil belajar yang 

berkarakter menghargai 

diri (3) 

21     

Disajikan data, guru 

mengidentifikasi 

instrumen penilaian 

pembelajaran (3) 

22     
Menyimpulkan hasil 

analisis butir soal 

23   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Disajikan data, guru 

menyimpulkan laporan 

hasil belajar dalam 

penilaian pembelajaran 

24 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Mengkalkulasi skor 

menjadi nilai dalam 

penilaian pembelajaran 



25   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan.  

Menyimpulkan nilai 

sikap dalam penilaian 

pembelajaran 

26     

mengidentifikasi 

prosedur penilaian 

autentik (3) 

27     

disajikan format, guru 

mampu 

mengidentifikasi 

instrumen penilaian 

sikap (3) 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Melakukan refleksi 

pembelajaran untuk 

menemukan 

permasalahan 

pembelajaran 

29   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Disajikan wacana, guru 

mampu menemukan 

masalah pembelajaran 

untuk menyusun 

proposal PTK 

30     

Disajikan data, guru 

mampu 

mengidentifikasi 

karakteristik PTK 

31     

disajikan data, guru 

mampu menyimpulkan 

siklus PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu" 

Memahami materi, 

struktur, dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran Sosiologi. 

Menjelaskan orientasi 

pembelajaran yang ditekankan 

pada materi-materi 

pembelajaran kelas X, XI, XII 



2     

Mengidentifikasi materi 

metode penelitian sosial setiap 

jenjang kelas 

3     
Menjelaskan pokok kajian 

dalam teori sosiologi mikro 

4     
Mengidentifikasi objek kajian 

sosiologi mikro/makro 

5   

Memahami langkah-

langkah kerja ilmuwan 

sosial. 

Menjelaskan cara kerja 

ilmuwan social secara ilmiah 

berdasarkan ciri-ciri kelimuan 

yaitu rasional, empiris, dan 

sistematis (3) 

6   

Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran 

Sosiologi. 

Mengidentifikasi manfaat mata 

pelajaran sosiologi 

7 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran 

yang diampu. 

Menjelaskan sejarah kelahiran 

sosiologi 

8     

Menjelaskan pemikiran salah 

satu tokoh yang berperan pada 

tahap perintis atau founding 

father sosiologi 

9     
Menjelaskan objek kajian 

sosiologi 

10     

Menguraikan konsep-konsep 

sosiologi dalam perspektif 

fungsionalisme struktural, 

perspektif konflik, dan 

perspektif interaksionisme 

simbolik (3) 

11     

Menganalisis kegunaan dan 

peran sosiologi dalam 

mengkaji berbagai gejala sosial 

12     

Mengkategorikan macam-

macam nilai dan norma dalam 

masyarakat 



13     
Merumuskan fungsi nilai dan 

norma  

14     

Mengidentifikasi macam-

macam atau bentuk-bentuk 

proses-proses yang 

menjauhkan (disosiatif)  

15     

Mengidentifikasi macam-

macam atau bentuk-bentuk 

proses-proses yang 

mendekatkan (asosiatif) 

16     
Menjelaskan sosialisasi dalam 

pembentukan kepribadian 

17     

Mengidentifikasi agen-agen 

sosialisasi dalam pembentukan 

kepribadian 

18     

Menjelaskan teori dan faktor-

faktor yang membentuk 

perkembangan kepribadian 

seseorang melalui proses 

sosialisasi 

19     

Mengidentifikasi berbagai jenis 

konformitas dan penyimpangan 

sosial dalam kehidupan 

masyarakat 

20     

Mengidentifikasi perilaku 

menyimpang dan sikap-sikap 

anti sosial berdasarkan definisi 

sosial 

21     
Menjelaskan teori-teori tentang 

penyimpangan sosial 

22     

Mengidentifikasi usaha-usaha 

untuk menyesuaikan diri dan 

mengatasi penyimpangan sosial 

23     

Disajikan data, guru dapat 

menentukan analisis data 

penelitian sosial kualitatif (3) 



24     

Disajikan wacana, guru mampu 

membedakan jenis-jenis 

penelitian developmental, 

verifikatif dan longitudinal 

25     

Disajikan data, guru dapat 

memutuskan metode penelitian 

kuantitatf.  

26     

Disajikan data, guru mampu 

merasionalkan kemungkinan 

masalah penelitian kualitatif 

sebelum dan sesudah peneliti 

ke lapangan 

27     

Disajikan data, guru mampu 

menerapkan teknik sampling 

dalam penelitian sosial 

kuantitatif (3) 

28     
Menjelaskan latar belakang 

terbentuknya kelompok sosial 

29     

Mengidentifikasi 

perkembangan kelompok-

kelompok sosial dalam 

kehidupan masyarakat 

30     
Mengidentifikasi bentuk-

bentuk kelompok sosial 

31     
Mengidentifikasi karakteristik 

kelompok sosial 

32     
Menganalisis penyebab 

kemiskinan 

33     

Mengidentifikasi pemecahan 

kemiskinan, kebodohan dan 

keterbelakangan sebagai 

masalah masyarakat yang 

terstruktur 

34     

Menganalisis penyebab 

kesenjangan sosial ekonomi 

antara desa dan kota 



35     
Menjelaskan ketidakadilan 

dalam pembangunan ekonomi 

36     
Menjelaskan konsep 

diferensiasi sosial 

37     
Menganalisis konsep 

masyarakat multikultural 

38     

Menganalisis karakteristik dan 

penyebab masyarakat 

multikultural 

39     
Menganalisis konsekuensi 

masyarakat multikultural 

40     
Menganalisis 

Multikulturalisme 

41     Menganalisis integrasi sosial 

42     
Menganalisis manfaat 

pengetahuan stratifikasi sosial 

43     

Menunjukkan sistem 

stratifikasi sosial yang berlaku 

dalam masyarakat (3) 

44     

Menyimpulkan pengaruh 

stratifikasi sosial dalam 

kehidupan masyarakat 

45     
Merumuskan berbagai bentuk 

konflik dan kekerasan 

46     

Menunjukkan perbedaan 

konflik yang bersifat destruktif 

dan konflik yang fungsional (3) 

47     
Memecahkan masalah konflik 

dalam masyarakat  

48     

Disajikan data, guru mampu 

menerangkan teori-teori 

perubahan sosial 

49     

Disajikan data, guru mampu 

menjelaskan bentuk-bentuk 

perubahan sosial 



50     

Disajikan data, guru mampu 

mengidentifikasi agent of 

change perubahan sosial 

51     

Disajikan data, guru mampu 

mengidentifikasi ciri-ciri 

perubahan sosial dengan pola 

industrialisasi (3) 

52     

Disajikan data, guru mampu 

menjelaskan ciri-ciri 

globalisasi 

53     

Dengan disajikan data, guru 

mampu mengidentifikasi faktor 

pendorong dan penghambat 

globalisasi (3) 

54     

Mengidentifikasi dampak 

positif dan negatif globalisasi 

(3) 

55     

Menyimpulkan dampak 

perubahan sosial di era global 

pada masyarakat agraris 

56     

Memberi argumentasi tentang 

dampak positif perubahan 

sosial 

57     

Memberi argumentasi tentang 

dampak globalisasi dan 

modernisasi bagi kehidupan 

sosial 

58     

Menganalisis dampak 

ketidaksiapan menghadapi 

perubahan sosial 

59     
Menjelaskan bias-bias teori 

modernisasi globalisai 

60     
Menunjukkan ketimpangan 

sosial akibat globalisasi 

61     

Menjelaskan konsep kearifan 

local dalam pemberdayaan 

masyarakat 



62     

Mengkombinasikan 

pemberdayaan komunitas lokal 

menghadapi persiapan global 

(3) 

63     
Menyimpulkan strategi 

pemberdayaan masyarakat 

64     

Menemukan contoh aksi 

pemberdayaan komunitas oleh 

siswa berdasarkan 

permasalahan sosial yang ada 

65   

Memahami tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Disajikan data, guru mampu 

mengidentifikasi tujuan mata 

pelajaran sosiologi 

66   

Mengolah materi 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik. 

Disajikan data, guru mampu 

mengolah materi pelajaran 

secara kreatif 

67 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif.  

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus. 

Menjelaskan makna 

Pengembangan Kompetensi 

Berkelanjutan (PKB) 

68   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan. 

Disajikan data, guru mampu 

memilih masalah Penelitian 

Tindakan Kelas 

69 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri. " 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi dalam 

berkomunikasi. 

Memanfaatkan teknologi 

internet dalam berkomunikasi 

70   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan diri. 

Memanfaatkan teknologi 

internet untuk mencari 

informasi 

Kode : 1.001GG0000 

Mata Ujian : Survey Uji Kompetensi Guru (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 
Evaluasi UKG Direktorat Jenderal 

Guru dan Tenaga Kependidikan 

Survey UKG 

Tahun 2015 
Informasi Umum 

2     Informasi Hak Hak Guru 

3     
Gambaran Tentang 

Sekolah 

4     Permasalahan di Sekolah 

5     
Interaksi Guru dengan 

Guru lainnya 

6     
Sudut pandang guru 

terhadap Profesinya 

7     
Ujian Kompetensi Guru 

(UKG)  

Kode : 1.642GM9050 

Mata Ujian : Tata Artistik (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial- budaya. 

Menentukan karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, dan sosial-

emosional 

2     

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan latar 

belakang sosial budaya 

3   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

menguasai pengetahuan dan 

keterampilan 



4     

Melaksanakan langkah-

langkah mengatasi kesulitan 

belajar 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi model-

model pembelajaran 

6     

Memilih model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan 

7     

Menerapkan pengalaman 

belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

8   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memahami materi 

pembelajaran tentang materi 

fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur 

9     

Memahami kriteria 

pemilihan materi 

pembelajaran 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Mengidentifikasi syarat-

syarat rancangan 

pembelajaran  

11     
Memahami rumusan tujuan 

rancangan pembelajaran 

12   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Menjelaskan kriteria 

minimal guru professional 

dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

13     

Menerapkan pembelajaran 

yang profesional di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangansesuai hasil 

rancangan 



14     

Menguraikan konsep belajar 

mengajar sesuai 

keterampilan abad 21. 

15   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu. 

16     

Menjelaskan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar 

yang sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu. 

17     

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber belajar 

sesuai hasil rancangan. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Menjelaskan pentingnya 

mengembangkan digital 

literacy skills secara global 

19     

Menerapkan digital literacy 

skills dalam pembelajaran 

secara bertahap sesuai hasil 

rancangan. 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Menjelaskan pentingnya 

keterampilan belajar kritis 

dan inovasi untuk 

mendukung peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

21 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

Membangun iklim kelas 

(classroom climate) yang 

menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik 

pada awal pembelajaran 



mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

melalui berbagai variasi 

kegiatan warming-up 

(pemanasan) dengan 

pendekatan komunikatif  

22     

Melatih peserta didik untuk 

melakukan komunikasi yang 

bersifat saling membantu 

dan membangun di antara 

sesama peserta didik dalam 

proses belajar 

23     

Mengarahkan peserta didik 

untuk menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik secara 

runtut, jelas, padat dan 

relevan. 

24 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Mendeskripsikan secara 

jelas, tepat dan rinci sistem 

penilaian acuan 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Mengidentifikasi teknik dan 

bentuk instrumen penilaian 

hasil belajar yang tepat dan 

sesuai untuk materi 

pelajaran yang diampu, baik 

untuk ranah sikap, 

pengetahuan maupun 

keterampilan 

26   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menggunakan instrumen 

penilaian hasil belajar yang 

tepat dan sesuai untuk 

materi pelajaran yang 

diampu baik untuk ranah 

sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan 

27 
Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk mengidentifikasi 



untuk kepentingan 

pembelajaran 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menentukan bagian-bagian 

pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan 

29     

Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas  

Melaksanakan penelitian 

tindakan kelas 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Merangkum pengetahuan 

tata artistik sesuai dengan 

bidang kerjanya 

Mengurai fungsi tata artistik 

dalam pementasan teater 

2     

Menelaah bentuk panggung 

serta hubungannya dengan tata 

artistik 

3     

Menelaah bentuk pementasan 

teater serta hubungannya 

dengan tata artistik 

4     

Menelaah gaya pementasan 

teater serta hubungannya 

dengan tata artistik 

5     
Merinci komposisi tata 

panggung teater 



6     
Merinci alat dan bahan dasar 

tata panggung 

7     
Merinci langkah kerja tata rias 

korektif 

8     
Merinci langkah kerja tata 

busana draperi 

9     
Merinci elemen instalasi dasar 

tata lampu 

10     
Merinci langkah kerja instalasi 

dasar tata lampu 

11     
Merinci langkah kerja instalasi 

dasar tata suara 

12   

Menghasilkan karya tata 

rias karakter sesuai 

dengan peran yang 

dimainkan dan lakon yang 

dipentaskan 

Melaksanakan tata rias clown 

atau fantasi sesuai rancangan 

dan prosedur 

13     
Melaksanakan tata rias suku 

sesuai rancangan dan prosedur 

14     

Menganalisis perwatakan 

tokoh lakon terkait dengan tata 

riasnya 

15     
Menentukan peralatan dan 

bahan tata rias karakter realis 

16     

Menentukan teknik merias 

sesuai karakter terkait sumber 

daya yang ada 

17     
Menata rias karakter sesuai 

tokoh dalam lakon 

18   

Menghasilkan karya tata 

busana karakter sesuai 

dengan peran yang 

dimainkan dan lakon yang 

dipentaskan 

Melaksanakan tata busana 

clown sesuai dengan 

rancangan dan prosedur 

19     
Menentukan peralatan dan 

bahan tata busana fantasi  



20     

Melaksanakan tata busana 

fantasi sesuai dengan 

rancangan dan prosedur 

21     

Melaksanakan tata busana 

suku/adat sesuai dengan 

rancangan dan prosedur 

22     

Menentukan peralatan dan 

bahan tata busana karakter 

konvensional 

23     
Menentukan peralatan dan 

bahan tata busana realis 

24     

Menganalisis perwatakan 

tokoh lakon terkait dengan tata 

busananya 

25     

Menggambar rancangan tata 

busana sesuai karakter yang 

diperankan  

26     
Merinci langkah kerja tata 

busana karakter 

27     

Menentukan teknik penataan 

busana karakter berdasar lakon 

dan terkait dengan sumber 

daya yang ada 

28     
Menata busana karakter sesuai 

tokoh dalam lakon 

29   

Menghasilkan karya tata 

suara dalam produksi 

teater sesuai dengan 

konsepnya 

Menganalisis fungsi tata bunyi 

dan suara dalam teater 

30     
Menguraikan peralatan dan 

perlengkapan tata suara 

31     
Merinci instrumen penghasil 

bunyi dan suara dalam teater 

32     

Merinci jenis serta karakter 

suara dan bunyi dalam 

pertunjukan teater 



33     
Melaksanakan proses 

perekaman suara di studio 

34     
Menganalisis lakon untuk 

kebutuhan penataan suara 

35     

Mengkalkulasi kebutuhan 

penataan suara sesuai dengan 

lakon 

36     
Membuat rancangan tata suara 

sesuai dengan lakon 

37     

Memformulasikan langkah 

kerja penataan suara dalam 

produksi teater 

38     

Menata suara dalam produksi 

teater sesuai dengan 

konsepnya 

39   

Menghasilkan karya tata 

cahaya dalam produksi 

teater sesuai dengan 

konsepnya 

Merinci jenis lampu dan 

asesoris 

40     
Merinci peralatan dan 

perlengkapan tata cahaya 

41     
Menganalisis kebutuhan tata 

cahaya general  

42     
Menata lampu dan 

mengarahkan cahaya 

43     
Menganaliis proses light 

controlling 

44     
Merinci kebutuhan 

pencahayaan areal dan special 

45     

Merinci kebutuhan 

pencahayaan efek dan 

praktikal 

46     
Menganalisis lakon untuk 

kebutuhan penataan cahaya 



47     
Membuat rancangan tata 

cahaya sesuai dengan lakon 

48     

Memformulasikan langkah 

kerja penataan cahaya dalam 

produksi teater 

49     

Melaksanakan tata cahaya 

dalam produksi teater sesuai 

dengan konsepnya 

50   

Menghasilkan karya tata 

panggung dalam produksi 

teater sesuai dengan 

konsepnya 

Merinci peralatan dan bahan 

tata panggung 

51     

Menganalisis bentuk 

panggung, area permainan, dan 

posisi penonton dalam 

kaitannya dengan penataan 

panggung 

52     
Menata ruang menggunakan 

perlengkapan panggung 

53     
Menata perabot sesuai dengan 

gambar rancangan 

54     
Membuat set gantung sesuai 

dengan kebutuhan  

55     
Membuat piranti tangan sesuai 

dengan peruntukannya 

56     

Membuat background tata 

panggung sesuai dengan latar 

cerita 

57     

Menganalisis arah, warna, 

cahaya, dan dimensi dalam 

penataan panggung 

58     

Menganalisis komposisi, 

keseimbangan dan perspektif 

dalam penataan panggung 

59     
Membedakan tata panggung 

simbolis dan realis 



60     
Menganalisis lakon untuk 

kebutuhan penataan panggung 

61     

Mengkalkulasi kebutuhan 

penataan panggung sesuai 

dengan lakon 

62     

Memformulasikan langkah 

kerja penataan panggung 

dalam produksi pementasan 

63     

Melaksanakan tata panggung 

sesuai dengan lakon dalam 

produksi pementasan 

64   
Merinci tata kelola teater 

sesuai dengan bidangnya 

Merinci kerja organisasi teater 

sesuai dengan visi dan misinya 

65     

Merinci perencanaan dan 

pengembangan program 

organisasi teater 

66     
Merinci kerja pengelolaan 

produksi sesuai bidangnya 

67     Merinci kerja bidang Artistik 

68     
Merinci kerja pengelolaan 

gedung sesuai tugasnya 

69     
Merinci kerja pengelolaan 

panggung sesuai tugasnya 

70     
Merinci kegiatan pasca 

produksi 

Kode : 1.698GM7040 

Mata Ujian : Tata Busana (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 



kultural, emosional, 

dan intelektual. 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 



sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 
Memanfaatkan 

teknologi informasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 



dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

21     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 



sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu (3) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu  

Membuat 

Hiasan 

Mengidentifikasi macam-macam tusuk 

dasar hiasan 

2     
Menerapkan macam-macam tusuk dasar 

hiasan 

3     
Mendeskripsikan macam-macam 

sulaman pada busana 

4     
Mengkreasikan hiasan sulaman putih 

pada busana 

5     
Mengkreasikan hiasan sulaman warna 

pada busana 

6     
Mendeskripsikan hiasan payet pada 

busana  

7   
Membuat 

desain  

Menganalisis gambar bagian-bagian 

busana sesuai desain 

8     
Menerapkan garis dan bentuk bagian 

busana dalam berbagai bentuk tubuh 

9     

Mengurutkan langkah kerja 

menggambar proporsi tubuh manusia 

dengan berbagai sikap tubuh 

10     

Menentukan rangka tubuh yang 

digunakan dalam menggambar proporsi 

tubuh 

11     

Membandingkan ukuran dan letak 

bagian tubuh pada berbagai proporsi 

tubuh 

12     
Menggambar sketsa busana blus dengan 

penyelesaian warna secara kering 

13     
Mengklasifikasi macam-macam desain 

jaket 

14     Mengidentifikasi ciri-ciri desain jaket 



15     
Mendeskripsikan langkah kerja 

menggambar desain sketsa busana 

16     
Menggambar sketsa busana pesta 

dengan penyelesaian warna secara basah 

17   

Membuat Pola 

Busana Sesuai 

Desain 

Menerapkan Teknik pembuatan pola 

dasar badan atas dengan ukuran S, M, L 

18     

Menerapkan Teknik pembuatan pola 

dasar badan bawah (Rok) dengan ukuran 

S, M, L 

19     
Menerapkan Teknik pembuatan pola 

dasar lengan dengan ukuran S, M, L 

20     
Menerapkan Teknik pembuatan macam-

macam pola Blus dan Kemeja 

21     
Menerapkan Teknik pembuatan macam-

macam pola rok 

22     
Menerapkan Teknik pembuatan macam-

macam pola celana panjang wanita 

23     

Menerapkan Teknik memeriksa 

kelengkapan pola sesuai dengan desain 

dan kriteria yang sudah ditetapkan 

industri 

24     

Menerapkan Teknik memeriksa tanda-

tanda pola sesuai dengan desain dan 

kriteria yang sudah ditetapkan Industri 

25     
Menerapkan Teknik mengecilkan dan 

membesarkan pola dasar (grading) 

26     
Menerapkan Teknik mengecilkan dan 

membesarkan pola Rok (grading) 

27     
Menerapkan Teknik mengecilkan dan 

membesarkan pola Blus (grading) 

28     
Menerapkan Teknik pembuatan sampel 

rok 



29     

Menerapkan Teknik menggunting pola 

sesuai kriteria dan prosedur yang sudah 

ditentukan 

30     

Menerapkan Teknik menyimpan pola 

sesuai SOP penyimpanan yang berlaku 

di Industri 

31     
Menerapkan Teknik pembuatan macam-

macam pola Busana Pesta 

32     
Menerapkan Teknik pembuatan macam-

macam pola Busana Kerja (Tailoring) 

33     
Menerapkan teknik memeriksa pola 

sesuai ukuran dan desain 

34     
Menerapkan teknik menggunting pola 

sesuai kriteria dan prosedur  

35     
Menerapkan teknik Pembuatan uji coba 

pola sesuai desain dan ukuran 

36   

Membuat 

Busana 

(Industri) 

Menganalisis marker layout busana 

berdasarkan desain dan ukuran 

37     

Menguraikan proses menggelar bahan 

busana berdasarkan ukuran dan jumlah 

produksi 

38     

Menguraikan prosedur menggunting dan 

memberi tanda jahitan pada bahan 

busana secara industri  

39     
Menguraikan prosedur pembuatan dan 

pemasangan tiket, label dan pengikatan 

40     

Menganalisis proses pembuatan dan 

penggabungan komponen-komponen 

busana 

41     

Menguraikan proses penyelesaian akhir 

busana (pasang kancing, lubang 

kancing, penyeterikaan, pengemasan) 

42     
Menguraikan prosedur perhitungan 

harga jual busana 



43     
Membuat marker layout busana sesuai 

desain dan ukuran  

44     
Menggelar bahan busana berdasarkan 

ukuran dan jumlah produksi 

45     
Menggunting dan memberi tanda jahitan 

pada bahan busana secara industri 

46     
Membuat dan memasang tiket, label dan 

pengikatan busana 

47     
Membuat dan menggabung komponen-

komponen busana sesuai desain 

48     

Melakukan penyelesaian akhir busana 

(pasang kancing, lubang kancing, 

penyeterikaan, pengemasan) 

49     
Melakukan perhitungan dan penetapan 

harga jual busana 

50   

Membuat 

busana 

custom-made 

Mengidentifikasikan (pengertian, 

jenis,teknik penyelesaian/pembuatan, 

karakteristik/ciri jenis bahan) busana 

custom-made  

51     Menggunting bahan 

52     Menyeterika 

53     Menjahit 

54     Menghitung kalkulasi harga jual 

55     Mengemas 

Kode : 1.438GM7030 

Mata Ujian : Tata Kecantikan Kulit (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 



kultural, emosional, 

dan intelektual. 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 



mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 



16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     
Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 



proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur,konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menguasai pengetahuan 

faktual, konseptual 

tentang kesehatan dan 

keselamatan kerja 

bidang kecantikan 

Mengidentifikasi ruang lingkup 

dan usaha sanitasi hygiene 

bidang kecantikan berdasarkan 

prosedur K3.  

2     

Menganalisis kelainan kulit dan 

rambut berdasarkan jenis 

mikroorganisme serta 

pencegahannya. 

3     
Menanggulangi kecelakaan 

kerja berdasarkan prosedur P3K 

4     

Merencanakan penanggulangan 

limbah kecantikan sesuai jenis 

limbah 

5   

Menguasai konsep dan 

teori kosmetika rambut 

dan kulit serta 

penerapannya dalam 

bidang kecantikan. 

Menganalisis bahan aktif 

kosmetika dan zat kimia yang 

berbahaya dalam kosmetika 

sesuai fungsi dan efek 

sampingnya 

6     

Menganalisis bahan dasar 

kosmetika tradisional 

berdasarkan kandungannya. 

7     

Menganalisis essential oil 

berdasarkan jenis dan 

manfaatnya 

8   

Menguasai konsep dan 

teori pengetahuan 

anatomi dan fisiologi 

serta penerapannya 

dalam bidang kecantikan 

Mengidentifikasi susunan dan 

fungsi kulit sesuai anatomi 

fisiologi 

9     

Menganalisis kondisi, penyakit 

dan kelainan kulit berdasarkan 

ciri-cirinya 

10   

Merencanakan 

kebutuhan gizi untuk 

kecantikan. 

Menelaah zat gizi bahan 

makanan untuk kesehatan 

sesuai kebutuhan. 



11     

.Merencanakan menu diet 

berdasarkan pedoman gizi 

seimbang untuk terapi 

kecantikan 

12   
Melakukan pencucian 

rambut 

Mendiagnosa kulit kepala dan 

rambut sesuai kondisi rambut 

13     

Menganalisis alat dan 

kosmetika pencucian rambut 

berdasarkan hasil diagnosa 

14     

Menganalisis teknik pencucian 

rambut sesuai kebutuhan (wet 

shampoo/dry shampoo). 

15   
Melakukan Perawatan 

Kulit kepala dan rambut. 

Menganalisis kondisi dan 

kelainan kulit kepala dan 

rambut sesuai hasil diagnosa 

16     

Menentukan alat dan kosmetika 

perawatan kulit kepala dan 

rambut sesuai fungsinya 

17   

Melakukan pengeringan 

dan penataan rambut 

dengan berbagai teknik 

Menentukan alat pengeringan 

dan penataan rambut sesuai 

fungsi 

18     

Menentukan teknik penataan 

yang sesuai dengan kondisi 

rambut 

19   
Melakukan Perawatan 

dan Penataan Hairpiece 

Menguraikan macam-macam 

hairpiece sesuai ruang 

lingkupnya 

20     
Menguraikan teknik pencucian 

hair piece 

21   

Melakukan perawatan 

wajah secara manual 

dengan berbagai jenis 

kulit 

Menganalisis kondisi dan 

kontaindikasi kulit wajah sesuai 

diagnosa kulit wajah 

22     

Menentukan alat, bahan dan 

kosmetika perawatan wajah 

sesuai fungsi 



23     

Menelaah teknik pengurutan 

wajah dan accupresure sesuai 

fungsi. 

24     
Merencanakan perawatan kulit 

wajah sesuai prosedur 

25   
Melakukan rias wajah 

sehari-hari 

Menganalisis wajah 

berdasarkan morfologi 

26     

Memilih alat dan kosmetika 

rias wajah berdasarkan 

fungsinya 

27   

Melakukan perawatan 

tangan, kaki dan rias 

kuku 

Menganalisis kondisi dan 

kontraindikasi tangan, kaki dan 

kuku berdasarkan ciri-cirinya 

28     

Menyiapkan alat perawatan 

tangan, kaki dan kuku sesuai 

fungsinya 

29     

Menyiapkan bahan dan 

kosmetika perawatan tangan, 

kaki dan kuku sesuai fungsinya 

30     

Merencanakan perawatan 

tangan, kaki dan rias kuku 

sesuai prosedur 

31   

Melakukan pencabutan 

bulu dengan teknik 

depilasi dan epilasi 

Menganalisis kondisi dan 

kontra indikasi pencabutan bulu 

sesuai prosedur 

32     

Menyiapkan alat, bahan dan 

kosmetika depilasi dan epilasi 

sesuai fungsinya 

33     

Merencanakan prosedur 

pencabutan bulu dengan teknik 

epilasi, depilasi dan threading 

sesuai prosedur 

34   

Merias wajah sikatri dan 

geriatri dengan 

kesempatan 

Menganalisis jenis cacat dan 

penanggulangannya sesuai SOP 

(3) 



35     

Melakukan teknik kamuflase 

rias wajah sikatri dan geriatri 

sesuai prinsip rias wajah. 

36     

Menentukan kosmetika rias 

wajah cikatri yang tepat 

berdasarkan masalahnya 

37   
Merias Foto/TV/Film 

dengan berbagai tema  

Menguraikan ruang lingkup 

teknik rias wajah foto/tv/fim 

berdasarkan rinsip riasan 

38     

Menentukan kosmetik dan 

warna riasan wajah sesuai 

tujuan 

39   
Merias wajah panggung 

dengan berbagai tema  

Menelaah ruang lingkup dan 

prinsip rias wajah panggung 

sesuai konsep rias panggung (3) 

40     
Merencanakan rias wajah 

panggung sesuai tema 

41   

Melakukan perawatan 

badan dengan massage 

dan lulur 

Menelaah jenis-jenis tanaman 

obat untuk lulur sesuai 

manfaatnya 

42     
Menganalisis teknik pengurutan 

badan sesuai fungsi 

43     

Menyiapkan alat, bahan dan 

kosmetika perawatan badan 

sesuai fungsi dan jenis 

perawatan yang dilakukan 

44     
Merencanakan perawatan 

badan sesuai prosedur 

45   

Melakukan perawatan 

payudara dengan 

berbagai tujuan 

Menelaah ruang lingkup 

perawatan payudara sesuai 

dengan prinsip kesehatan dan 

kecantikan. 

46     
Merencanakan perawatan 

payudara sesuai prosedur. 



47   

Melakukan perawatan 

pasca melahirkan dan 

perawatan vagina 

Membuat jamu dan pembersih 

vagina dari berbagai jenis 

tanaman obat sesuai 

manfaatnya 

48     

Merencanakan perawatan paska 

melahirkan dan perawatan 

vagina sesuai sesuai tujuan 

49   

Melakukan perawatan 

wajah teknologi dengan 

berbagai permasalahan 

kulit wajah 

Mengelompokan alat listrik 

yang digunakan dalam 

perawatan sesuai dengan 

klasifikasi dan fungsinya 

50     
Menguaraikan alat listrik sesuai 

dengan reaksi dan manfaat 

51     

Menganalisis kontra indikasi 

pemakaian alat listrik 

perawatan wajah sesuai SOP. 

52     

Menyiapkan bahan dan 

kosmetik perawatan wajah 

teknologi sesuai permasalahan 

dan kondisi kulit 

53     
Meracik masker sesuai kondisi 

permasalahan kulit wajah.  

54     

Merencanakan perawatan 

wajah dengan teknologi sesuai 

permasalahan dan kondisi kulit. 

55   

Melakukan perawatan 

badan teknologi dengan 

berbagai alat dan teknik. 

Menelaah jenis alat perawatan 

badan teknologi sesuai fungsi 

56     

Menganalisis kelainan tubuh 

dalam perawatan badan dengan 

teknologi sesuai jenis 

perawatan dan alat yang 

digunakan.  

57     

Merencanakan perawatan 

badan dengan alat listrik sesuai 

jenis perawatan/problem 



58   

Melakukan rias wajah 

karakter dua dan tiga 

dimensi dengan berbagai 

tema 

Menentukan desain rias 

karakter dua dan tiga dimensi 

sesuai tema 

59     

Menyiapkan bahan dan 

kosmetik rias wajah karakter 

sesuai fungsinya. 

60   

Melakukan rias wajah 

fantasi dengan berbagai 

tema dan desain 

Membuat desain rias wajah 

fantasi sesuai tema 

61     

Merencanakan rias wajah 

fantasi sesuai desain dan tema 

riasan. 

62   

Melakukan rias kuku 

(nail art) dan 

penambahan kuku ( nail 

extension) dengan 

berbagai teknik dan 

desain. 

Membuat desain rias kuku 

berdasarkan tujuan dan kondisi 

kuku 

63     

Menyiapkan alat dan kosmetika 

menghias kuku berdasarkan 

fungsinya 

64     

Merencanakan teknik 

penambahan kuku (nail 

extension) buatan sesuai SOP. 

65   
Merencanakan usaha 

kecantikan 

Menentukan persyaratan SDM 

dan pelayanan usaha kecantikan 

sesuai standar perusahaan  

66     

Merencanakan jenis usaha 

salon kecantikan berdasarkan 

kebutuhan pasar dalam 

peningkatan pendapatan sesuai 

prinsip ekonomi.  

Kode : 1.437GM7030 

Mata Ujian : Tata Kecantikan Rambut (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosio-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat intelektual terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar. 

3     

Menentukan karakter peserta 

didik berdasarkan tingkat 

moral dan spiritual terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter peserta 

didik berdasarkan tingkat 

sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5     

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 



7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menggali pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Memilih pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

9     

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran baik 

didalam kelas, labolatorium 

maupun di lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 



16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 

18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Merinci aspek penting dalam 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran sesuai tujuan 

penilaian dalam mata 

pelajaran yang diampu 

21     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan evaluasi 

pembelajaran sesuai 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis instrumen 

penilaian yang sesuai dengan 

tuntutan ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasl belajar sesuai 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh sesuai 

tujuan pembelajaran pada 

mata pelajaran yang diampu 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

27   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mapel 

yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 
Menguasai materi, 

struktur,konsep dan pola 

Menguasai pengetahuan 

faktual, konseptual 

Mendeskripsikan berbagai 

mikroorganisme penyebab 



pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

tentang kesehatan dan 

keselamatan kerja bidang 

kecantikan 

kelainan kulit kepala dan 

rambut serta pencegahannya 

2     

Menganalisis persiapan kerja 

dan pemeliharaan peralatan 

kecantikan sesuai prosedur 

sanitasi hygiene 

3     

Menanggulangi kecelakaan 

kerja berdasarkan prosedur 

P3K 

4     
Mengantisipasi berbagai 

kecelakaan yang terjadi 

5     
Menangani berbagai 

kecelakaan yang terjadi 

6   

Menguasai konsep dan 

teori kosmetika rambut 

dan kulit serta 

penerapannya dalam 

bidang kecantikan 

Mengidentifikasi kosmetika 

berdasarkan jenis dan wujud 

kosmetik. 

7     

Menganalisis bahan aktif 

kosmetika dan zat kimia yang 

berbahaya dalam kosmetika 

sesuai fungsi dan efek 

sampingnya 

8   

Menguasai konsep dan 

teori pengetahuan 

anatomi dan fisiologi 

serta penerapannya 

dalam bidang kecantikan. 

Mengidentifikasi susunan dan 

fungsi kulit sesuai anatomi 

fisiologi 

9     

Menguraikan sel, jaringan, 

fungsi dan sistem organ tubuh 

manusia sesuai fisiologi tubuh 

10     

Menganalisis kondisi, penyakit 

dan kelainan rambut 

berdasarkan ciri-cirinya 

11   

Merencanakan 

kebutuhan gizi untuk 

kecantikan 

Menelaah zat gizi bahan 

makanan untuk kesehatan 

sesuai kebutuhan. 



12     

Merencanakan menu diet 

berdasarkan pedoman gizi 

seimbang untuk terapi 

kecantikan 

13   
Melakukan pencucian 

rambut 

Menganalisis teknik pencucian 

rambut sesuai kebutuhan (wet 

shampoo/ dry shampoo) 

14     
Merencanakan prosedur 

pencucian rambut sesuai SOP 

15   

Melakukan pengeringan 

dan penataan rambut 

dengan berbagai teknik. 

Menentukan alat pengeringan 

dan penataan rambut sesuai 

fungsi 

16     

Menganalisis teknik 

pengeringan dan penataan 

rambut sesuai desain dan 

kondisi rambut 

17   
Melakukan Perawatan 

Kulit kepala dan rambut. 

Menelaah teknik pengurutan 

perawatan kulit kepala 

berdasarkan konsep teori 

pengurutan 

18     

Merencanakan prosedur 

perawatan kulit kepala dan 

rambut berdasrkan tujuan 

perawatan 

19   
Melakukan Perawatan 

dan Penataan Hairpiece 

Menguraikan konsep hairpiece 

sesuai ruang lingkupnya 

20     
Mencuci hairpiece sesuai 

prosedur 

21   

Melakukan perawatan 

wajah secara manual 

dengan berbagai jenis 

kulit 

Menganalisis kontraindikasi 

dan kondisi kulit wajah sesuai 

diagnosa kulit wajah 

22     

Menentukan alat, bahan dan 

kosmetika perawatan wajah 

sesuai fungsi 



23     

Menelaah teknik pengurutan 

dan accupresure wajah sesuai 

fungsi. 

24     
Merencanakan perawatan kulit 

wajah sesuai prosedur 

25   
.Melakukan rias wajah 

sehari-hari 

Menelaah konsep dasar rias 

wajah sehari-hari berdasarkan 

teori rias wajah 

26     
Menganalisis wajah 

berdasarkan morfologi wajah. 

27   

Melakukan pemangkasan 

rambut dengan teknik 

dasar 

Merencanakan rias wajah pagi 

dan malam hari sesuai desain 

rias wajah 

28     

Menguraikan konsep dasar 

pemangkasan rambut sesuai 

teori pemangkasan rambut 

29     

Menganalisis teknik 

pemangkasan rambut dasar 

sesuai dengan konsep 

pemangkasan rambut. 

30     

Merencanakan pemangkasan 

rambut teknik dasar sesuai 

dengan prosedur. 

31   

Melakukan pratata 

rambut dengan 

menggunakan teknik 

dasar dan desain 

Menguraikan konsep dasar 

pratata sesuai dengan teori 

pratata 

32     

Memilih alat dan kosmetika 

pratata dasar sesuai dengan 

teknik dan tujuan penataan. 

33     
Merencanakan pratata dasar 

sesuai dengan prosedur 

34   

Melakukan penataan 

rambut (styling) dengan 

berbagai desain 

merencanakan pratata teknik 

desain sesuai dengan prosdeur 



35   

Melakukan pewarnaan 

rambut dengan teknik 

single aplication 

Menguraikan konsep 

pewarnaan rambut sesuai teori 

pewarnaan 

36     

Menganalisis kondisi rambut 

dan kontraindikasi pewarnaan 

rambut berdasarkan hasil 

diagnosa rambut 

37   

Melakukan penataan 

berbagai sanggul daerah 

yang dibakukan 

Menganalisis desain penataan 

rambut klasik / komersial 

(kepang / pilin) berdasarkan 

trend mode penataan rambut 

38     

merencanakan penataan 

rambut sesuai pola dan tipe 

penataan 

39   

Melakukan pengeritingan 

rambut dengan teknik 

dasar 

Menguraikan konsep dasar 

pengeritingan rambut sesuai 

dengan teori pengeritingan 

40     

Memilih alat dan kosmetika 

pengeritingan rambut teknik 

dasar sesuai dengan fungsinya 

41     

Merencanakan pengeritingan 

rambut teknik dasar sesuai 

prosedur 

42   

Melakukan penataan 

berbagai sanggul daerah 

yang dibakukan 

Menguraikan ruang lingkup 

sanggul daerah yang telah 

dibakukan sesuai daerah asal 

43     

Merencanakan sanggul daerah 

yang dibakukan sesuai 

karakteristik sanggul 

44   

Melakukan pemangkasan 

rambut dengan teknik 

desain dan berbagai 

model pangkasan 

Mengidentifikasi metode dan 

teknik pemangkasan rambut 

desain sesuai konsep 

pemangkasan 

45     

Merencanakan pemangkasan 

rambut teknik desain sesuai 

dengan model pangkasan dan 

trend mode rambut. 



46   

Melakukan pengeritingan 

rambut dengan berbagai 

teknik desain 

pengeritingan 

Memilih alat dan kosmetika 

pengeritingan berdasarkan 

hasil analisa rambut. 

47     

Mengkategorikan teknik 

pengeritingan rambut sesuai 

desain pengeritingan 

48     
Merencanakan pengeritingan 

rambut desain sesuai prosedur 

49   

Melakukan pelurusan 

rambut dengan berbagai 

teknik. 

Memilih alat dan kosmetika 

pelurusan rambut berdasarkan 

hasil analisa rambut 

50     

Menganalisis variasi teknik 

pelurusan rambut berdasarkan 

karakteristik rambut 

51   

Melakukan pewarnaan 

rambut dengan berbagai 

teknik double 

application. 

Menganalisis teknik pemudaan 

dan penghilangan warna sesuai 

tujuan pewarnaan 

52     

Merencanakan pewarnaan 

rambut teknik double 

application sesuai desain dan 

prosedur 

53   

Melakukan pemangkasan 

rambut pria teknik barber 

dengan berbagai model 

pangkasan 

Menguraikan tahapan 

pewarnaan teknik double 

application sesuai prosedur 

54     

Menganalisis desain dan 

teknik pemangkasan rambut 

pria sesuai dengan 

karakteristik rambut. 

55   

Melakukan penataan 

sanggul up style dengan 

berbagai desain sanggul 

Memilih alat pemangkasan 

teknik barber sesuai dengan 

fungsinya dan perkembangan 

alat pemangkasan barber  

56     
Merencanakan shaving sesuai 

teknik 



57     

Merencanakan desain penataan 

sanggul up style sesuai dengan 

kesempatan dan trend mode 

58     

Merencanakan penataan 

sanggul up style, sanggul gala 

dan fantasi sesuai prosedur. 

59   

Melakukan hair 

extension dengan 

berbagai teknik dan 

desain 

Memilih alat dan kosmetika 

hair extension berdasarkan 

fungsi  

60     
Merencanakan hair extension 

sesuai teknik dan prosedur 

61   

Melakukan penataan 

rambut artistic (specialist 

long hair styling) 

Merencanakan penataan 

rambut artistic ( specialist long 

hair styling) dengan berbagai 

teknik sesuai trend mode 

rambut yang berkembang 

62   
Melakukan desain 

rambut artistic  

.Menguraikan ruang lingkup 

desain rambut artistic sesuai 

dengan tujuan pemangkasan, 

pewarnaan dan pengeritingan 

63   
Merencanakan usaha 

kecantikan 

Merencanakan usaha salon 

kecantikan berdasarkan 

kebutuhan pasar dalam 

peningkatan pendapatan sesuai 

prinsip ekonomi  

64     

Mengelola keuangan salon 

kecantikan sesuai teori 

manajemen keuangan 

Kode : 1.428GM1150 

Mata Ujian : Teknik Alat Berat (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 



moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 



ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 



Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 
Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 



dengan mata pelajaran 

yang diampu 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 



32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 



kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 



dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 



54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 



kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   
Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 



penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     
Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   
Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 



merancang program remedial 

dan pengayaan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Merawat engine sistem 
Menelaah prosedur perawatan 

engine sistem 

2     Merawat engine sistem 

3   
Memperbaiki engine 

system 

Merencanakan prosedur 

perbaikan pada engine system 

4     Memperbaiki turbo charger 



5   
Merawat sylinder head 

group 
Merawat kepala silinder 

6   
Memperbaiki r sylinder 

head group 

Memperbaiki kerusakan kepala 

silinder 

7   
Merawat sistem 

pendinginan 

Merencanakan pemeriksaan 

sistem pendinginan 

8     Merawat sistem pendinginan 

9   
Memperbaiki sistem 

pendinginan 

Menganalisis gangguan pada 

sistem pendinginan 

10     

Merencanakan tindakan 

perbaikan komponen sistem 

pendinginan 

11     
Memperbaiki pelumasan dan 

pemberian vet alat berat 

12   

Merawat sistem 

pelumasan dan 

pemberian vet (grease 

fittings) alat berat 

Merencanakan interval 

perawatan berkala sistem 

pelumasan dan pemberian vet 

(grease fittings) alat berat 

13     

Melaksanakan perawatan sistem 

pelumasan dan pemberian vet 

(grease fittings) AB 

14   

Merawat sistem rem 

(brake system) pada alat 

berat 

Menelaah kinerja sistem 

rem(brake system) alat berat 

15     
Menentukan kerusakan sistem 

rem alat berat 

16   
Memperbaiki sistem 

rem pada alat berat 

Menelaah prosedur 

pemeriksaan sistem rem alat 

berat 

17     
Menentukan kerusakan pada 

sistem rem alat berat 

18     
Merawat sistem rem (brake 

system) alat berat 



19     

Menelaah prosedur 

pemeriksaan sistem rem (brake 

system) alat berat 

20     

Menentukan kerusakan pada 

sistem rem (brake system) alat 

berat 

21   
Merawat suspensi pada 

alat berat 

Merawat suspensi pada alat 

berat 

22     

Merencanakan interval 

perawatan sistem suspensi pada 

alat berat 

23     
Merawat suspensi pada alat 

berat 

24   
Memperbaiki suspensi 

pada alat berat 

Menelaah prosedur 

pemeriksaan sistem suspensi 

(suspension system) (3) 

25     

Menentukan kerusakan pada 

sistem suspensi (suspension 

system) 

26     

Melakukan perbaikan sistem 

suspensi (suspension system) 

alat berat 

27   
Merawat sistem kemudi 

pada alat berat 

Menelaah prosedur perawatan 

sistem kemudi alat berat 

28   
Merawat Power Train 

System 

Merencanakan perawatan 

power train system 

29     Merawat Power Train System 

30   
Memperbaiki Power 

Train System 

Merencanakan pemeriksaan 

power train system 

31     
Menentukan kerusakan pada 

Power Train System 

32     
Memperbaiki gangguan pada 

Power Train System 

33   
Merawat Under 

Carriage System 

Merencanakan perawatan 

Under Carriage system 



34     
Merawat Under Carriage 

System 

35   

Merawat sistem 

pengisian (charging 

system) pada alat berat 

Merawat prosedur perawatan 

komponen sistem pengisian 

(charging system) 

36     

Merawat sistem pengisian 

(charging system)pada alat 

berat 

37   

Memperbaiki sistem 

pengisian (charging 

system)pada alat berat 

Menentukan kerusakan pada 

sistem pengisian (charging 

system) alat berat 

38   

Merawat sistem starter 

(starter system) pada 

alat berat 

Menelaah prosedur perawatan 

sistem starter (starter system) 

alat berat 

39     
Menentukan kerusakan stater 

pada alat berat 

40   

Memperbaiki sistem 

starter (starter system) 

pada alat berat 

Menentukan kerusakan stater 

pada alat berat 

41     
Memperbaiki sistem starter 

(starter system) pada alat berat 

42   

Merawat sistem bahan 

bakar diesel tipe inline 

dan distributor 

Merencanakan perawatan 

sistem bahan bakar diesel 

dengan pompa tipe inline dan 

distributor 

43     
Merawat sistem bahan bakar 

diesel tipe inline dan distributor 

44   

Memperbaiki sistem 

bahan bakar diesel tipe 

inline dan distributor 

Merencanakan perbaikan sistem 

bahan bakar diesel tipe inline 

dan distributor 

45     
Menentukan kerusakan pada 

sistem bahan bakar tipe inline 

46     

Memperbaiki sistem bahan 

bakar diesel tipe inline dan 

distributor 



47   

Merawat sistem bahan 

bakar diesel tipe 

Common Rail 

Merencanakan interval 

perawatan berkala sistem bahan 

bakar Common Rail  

48     
Merawat sistem bahan bakar 

diesel tipe Common Rail 

49   

Memperbaiki sistem 

bahan bakar diesel tipe 

Common Rail 

Menganalisis gangguan sistem 

bahan bakar tipe Common Rail 

50     

Menentukan kerusakan pada 

sistem bahan bakar tipe 

Common Rail 

51   

Mengklasifikasi kode 

nomor (number code) 

pada alat berat 

Menelaah kode nomor (number 

code) 

52     
Mengklasifikasikan kode nomor 

(number code) pada alat berat 

53   
Memeriksa unit alat 

berat 

Menelaah simbol ISO dalam 

preventive maintenance 

54     
Menelaah maintenance interval 

schedule alat berat 

55     Memeriksa unit alat berat 

56   
Merawat sistem hidrolik 

pada alat berat 

Merencanakan interval 

perawatan berkala sistem 

hidrolik 

57     
Merawat sistem hidrolik pada 

alat berat 

58   
Memperbaiki sistem 

hidrolik pada alat berat 

Menelaah rencana perbaikan 

sistem hidrolik alat berat 

59   
Memperbaiki sistem 

hidrolik pada alat berat 

Menentukan kerusakan sistem 

hidrolik pada alat berat  

60   

Merawat sistem 

pneumatik pada alat 

berat 

Menelaah prosedur perawatan 

berkala sistem pneumatik 

61     
Merawat sistem pneumatik pada 

alat berat 



62   

Memperbaiki sistem 

pneumatik pada alat 

berat 

Menentukan kerusakan 

perbaikan sistem pneumatik alat 

berat 

63   

Merawat sistem 

penerangan pada alat 

berat 

Menentukan kerusakan pada 

sistem penerangan alat berat 

64     
Merawat sistem penerangan 

pada alat berat (3) 

65   

Memperbaiki sistem 

penerangan pada alat 

berat 

Pemeriksaan sistem penerangan 

66     
Menentukan kerusakan pada 

sistem penerangan alat berat 

67   

Merawat sistem 

asessories pada alat 

berat 

Menelaah kinerja system acc 

pada alat berat GPS pada alat 

berat 

68   

Memperbaiki air 

conditioning (AC) pada 

alat berat 

Menelaah prosedur 

pemeriksaan sistem Air 

Conditioning (AC) alat berat 

69     
Menentukan kerusakan pada 

sistem Air Conditioning (AC) 

70     

Memperbaiki sistem Air 

Conditioning (AC) pada alat 

berat 

71   
Merawat turbo charger 

group 
Analisa sistem turbo charger 

Kode : 1.533GM1170 

Mata Ujian : Teknik Audio Video (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 



emosional,dan 

intelektual 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  



8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 



16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 



24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 



33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 



42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 



tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 



54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 



kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   
Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 



penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     
Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   
Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 



merancang program remedial 

dan pengayaan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menganalisis gambar simbol 

berdasarkan standar ISO dan 

penggunaan peralatan standar 

gambar  

Menguraikan gambar 

simbol berdasarkan standar 

ISO 

2     

Mengidentifikasi peralatan 

gambar sesuai jenis dan 

fungsinya 



3   

Mengevaluasi hukum-hukum 

gambar geometris, proyeksi, 

potongan, serta ukuran dan 

toleransi gambar  

Memeriksa hukum-hukum 

gambar geometris, 

proyeksi, potongan sesuai 

standar  

4   
Menganalisis aturan K3 sesuai 

standar (Depnaker, OSHA) 

Menguraikan symbol K3 

berdasarkan standar 

5     

Mengidentifikasi peralatan 

K3 sesuai jenis dan 

fungsinya 

6   

Mengevaluasi kaidah-kaidah 

K3, kerja bangku, teknik 

sambung, dan tatakelola 

bengkel 

Memeriksa kaidah-kaidah 

K3 sesuai standar  

7     
Memeriksa kaidah-kaidah 

kerja bangku sesuai standar  

8     

Memeriksa kaidah-kaidah 

tata kelola bengkel sesuai 

standar 

9   

Mengevaluasi penggunaan 

standard K3, kerja bangku, 

teknik sambung, dan tata kelola 

bengkel 

Menemukan kesalahan 

secara sistimatis tentang 

penggunaan standard K3 

10     

Menemukan kesalahan 

secara sistimatis tentang 

prosedur penggunaan 

peralatan kerja bangku 

11   
Menganalisis susunan bahan 

listrik (konduktor dan isolator)  

Menguraikan susunan atom 

bahan konduktor dan 

isolator berdasarkan standar  

12   

Mengevaluasi penggunaan 

hukum-hukum kelistrikan arus 

searah dan bolak-balik serta 

sistim satuan 

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan arus searah 

sesuai standar  

13     

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan arus bolak-balik 

1 fase dan 3 fase sesuai 

standar 



14     
Memeriksa sistim satuan 

sesuai standar 

15   

Mengevaluasi proses pengujian 

sistim rangkaian listrik arus 

searah dan arus bolak-balik 

dengan alat ukur yang sesuai 

Menemukan kesalahan 

secara sistimatis tentang 

penggunaan alat ukur 

besaran listrik  

16   

Mengkreasi sistim rangkaian 

dengan komponen pasif pada 

arus searah dan bolak-balik 

beserta proses pengujiannya 

Merencanakan gambar 

desain rangkaian kelistrikan 

R, C, L 

17     
Implementasi dari hukum-

hukum kelistrikan 

18   
Menganalisis susunan bahan 

atom P/N dan semikonduktor 

Menguraikan pembentukan 

bahan P/N dan 

semikonduktor berdasarkan 

susunan atom 

19     

Mengidentifikasi komponen 

semikonduktor sesuai jenis 

dan fungsinya 

20   

Mengevaluasi penggunaan 

hukum-hukum kelistrikan pada 

semikonduktor dalam 

rangkaian dasar elektronika 

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan pada komponen 

semikonduktor 

21     

Menentukan penerapan 

hukum-hukum kelistrikan 

dalam rangkaian dasar 

elektronika 

22     

Membedakan karakteristik 

komponen elektronika 

sebagai penguat dan sebagai 

sakelar  

23     

Menemukan karakteristik 

pada pengujian komponen 

elektronika digital  

24   

Mengkreasi sistim rangkaian 

dasar elektronika analog dan 

digital beserta proses 

pengujiannya 

Merencanakan desain 

rangkaian pengujian 

komponen elektronika 

Analog dan Digital 



25     

Merealisasikan rangkaian 

pengujian komponen 

elektronika Analog dan 

Digital 

26     

Melakukan proses 

pengujian pada rangkaian 

dasar elektronika Analog 

dan Digital 

27   

Menganalisis arsitektur sistem 

mikroprosesor dan 

mikrokontroler 

Menguraikan fungsi setiap 

bagian dalam arsitektur 

mikroprosesor (Arithmatic 

Logic Unit, Register, Clock, 

dll.)  

28   
Mengevaluasi sistim 

pengalamatan memori dan I/O  

Memeriksa rangkaian dasar 

pengalamatan (addressing), 

fungsi baca/tulis pada 

sistem memori pada 

mikroprosesor 

29   

Mengevaluasi proses 

pembuatan program dengan 

flowchart  

Menemukan prosedur 

pemecahan masalah 

dituangkan dalam flowchart 

30   
Mengkreasi program aplikasi 

berbasis mikroprosesor 

Merencanakan desain 

pemrograman berbasis 

mikroprosesor  

31   

Mengevaluasi prosedur 

penerapan rangkaian 

elektronika 

Membedakan komponen 

sensor dan transduser pada 

rangkaian elektronika 

32     

Menguji rangkaian sumber 

tegangan dan arus konstan 

(catu daya) mode linier 

33     

Menguji rangkaian 

pembangkit gelombang 

sinusioda 

34     
Menguji rangkaian PWM - 

(Pulse Width Modulation) 

35     
Membedakan rangkaian 

keluarga logika (PLD, shift 



register, counter dan 

rangkaian kombinasi) 

36   

Mengevaluasi prosedur 

perencanaan sistem audio pada 

perekayasaan sistem audio 

Menentukan gelombang 

suara dan sistem akustik 

ruang 

37     
Mendeteksi psikoakustik 

anatomi telinga manusia 

38     

Membedakan macam-

macam tipe mikrofon pada 

sistem akustik 

39     
Menguji rangkaian penguat 

audio 

40   

Mengevaluasi prosedur 

perencanaan radio dan televisi 

serta sistem antena pada 

perekayasaan sistem antena 

penerima 

Menguji rangkaian 

frekuensi radio 

41     

Menerapkan macam-macam 

modulasi sinyal analog pada 

sistem radio 

42     

Menerapkan macam-macam 

modulasi sinyal digital pada 

sistem radio 

43     

Menerapkan macam-macam 

rangkaian penyaring 

frekuensi radio (RF filters) 

dan frekuensi audio (AF 

filters) 

44     

Menerapkan macam-macam 

sistem penerima (receivers), 

pemancar (transmitters) dan 

pancarima (transceivers) 

radio 

45     

Menerapkan teknologi 

pemrosesan dan 

pemodulasian sinyal 

gambar 



46     
Mendiagramkan standard 

definition television 

47   

Mengevaluasi prosedur 

perencanaan radio dan televisi 

serta sistem antena pada 

perekayasaan sistem antena 

penerima 

Menentukan dasar dasar, 

konsep dasar antena 

48     
Membedakan macam-

macam tipe antena 

49     

Membedakan karakteristik 

&amp; spesifikasi data 

teknis kabel frekuensi radio 

dan penerapannya 

50   

Memelihara dan menjamin 

keandalan sistem audio video 

serta mendiagnosis dan 

memperbaiki kerusakan pada 

komponen serta sistem 

peralatan elektronika audio  

Mendeteksi kerusakan, 

perbaikan dan perawatan 

macam-macam pesawat 

penerima Televisi 

51     

Mendeteksi kerusakan, 

perbaikan dan perawatan 

macam-macam peralatan 

ukur elektronika 

52     

Mendeteksi kerusakan, 

perbaikan dan perawatan 

macam-macam peralatan 

elektronika daya 

53     

Mendeteksi kerusakan, 

perbaikan dan perawatan 

macam-macam peralatan 

elektronika konsumen 

Kode : 1.534GM1170 

Mata Ujian : Teknik Elektronika Industri (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 



7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 



15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     
Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 



sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     
Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 



tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 



41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 



47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 



53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 



bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     
Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 



hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 



72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     
Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 



dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 



90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menganalisis gambar symbol 

berdasarkan standar ISO dan 

penggunaan peralatan 

standard gambar 

Menguraikan gambar symbol 

berdasarkan standar ISO 



2     

Mengidentifikasi peralatan 

gambar sesuai jenis dan 

fungsinya 

3   

Mengevaluasi hukum-hukum 

gambar geometris, proyeksi, 

potongan, serta ukuran dan 

toleransi gambar 

Memeriksa hukum-hukum 

gambar geometris, proyeksi 

potongan sesuai standar 

4     
Memeriksa ukuran dan 

toleransi gambar sesuai standar 

5   
Mengevaluasi penggunaan 

standard dan alat gambar 

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan 

standard gambar 

6     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan 

peralatan gambar 

7   

Mengkreasi gambar 

potongan, konstruksi, dan 

gambar kerja serta sketsa 

Merancang proyek gambar 

sesuai standar 

8     
Mewujudkan rancangan 

gambar proyek sesuai standar 

9   

Menganalisis aturan K3 

sesuai standar (Depnaker, 

OSHA)  

Menguraikan symbol K3 

berdasarkan standar 

10     
Mengidentifikasi peralatan K3 

sesuai jenis dan fungsinya 

11   

Mengevaluasi kaidah-kaidah 

K3, kerja bangku, teknik 

sambung, dan tata kelola 

bengkel 

Memeriksa kaidah-kaidah K3 

sesuai standar 

12     
Memeriksa kaidah-kaidah kerja 

bangku sesuai standar 

13     
Memeriksa kaidah-kaidah 

teknik sambung sesuai standar 

14     
Memeriksa kaidah-kaidah tata 

kelola bengkel sesuai standar 



15   

Mengevaluasi penggunaan 

standard K3, kerja bangku, 

teknik sambung, dan tata 

kelola bengkel 

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan 

standard K3 

16     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

penggunaan peralatan kerja 

bangku 

17     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

penggunaan peralatan teknik 

sambung 

18     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

perawatan dan perbaikan 

peralatan bengkel 

19   

Menganalisis susunan bahan 

listrik (konduktor dan 

isolator) 

Menguraikan susunan atom 

bahan konduktor dan isolator 

berdasarkan standar 

20     

Mengidentifikasi bahan 

konduktor dan isolator sesuai 

jenis dan fungsinya 

21   

Mengevaluasi penggunaan 

hukum-hukum kelistrikan 

arus searah dan bolak-balik 

serta sistim satuan 

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan arus searah sesuai 

standar 

22     

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan arus bolak-balik1 

fase dan 3 fase sesuai standar 

23     
Memeriksa sistem satuan 

sesuai standar 

24   

Mengevaluasi proses 

pengujian sistim rangkaian 

listrik arus searah dan arus 

bolak-balik dengan alat ukur 

yang sesuai 

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan 

alat ukur besaran listrik 



25     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis tentang prosedur 

pengujian sistem rangkaian 

26   

Mengkreasi sistim rangkaian 

dengan komponen pasif pada 

arus searah dan bolak-balik 

beserta proses pengujiannya 

Merencanakan gambar desain 

rangkaian kelistrikan R, C, L  

27     

Merealisasikan rangkaian 

kelistrikan sebagai 

implementasi dari hukum-

hukum kelistrikan. 

28   
Menganalisis susunan bahan 

atom P/N dan semikonduktor 

Menguraikan pembentukan 

bahan P/N dan semikonduktor 

berdasarkan susunan atom 

29     

Mengidentifikasi komponen 

semikonduktor sesuai jenis dan 

fungsinya 

30   

Mengevaluasi penggunaan 

hukum-hukum kelistrikan 

pada semikonduktor dalam 

rangkaian dasar elektronika 

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan pada komponen 

semikonduktor. 

31     

Menentukan penerapan hukum-

hukum kelistrikan dalam 

rangkaian dasar elektronika 

32   

Mengevaluasi proses 

pengujian komponen 

semikonduktor dalam 

rangkaian dasar elektronika 

Menemukan karakteristik pada 

pengujian komponen 

elektronika analog 

33     

Membedakan karakteristik 

komponen elektronika sebagai 

penguat dan sebagai sakelar 

34     

Menemukan karakteristik pada 

pengujian komponen 

elektronika digital 

35   

Mengkreasi sistim rangkaian 

dasar elektronika analog dan 

digital beserta proses 

pengujiannya 

Merencanakan gambar desain 

rangkaian pengujian komponen 

elektronika analog dan digital 



36     

Merealisasikan rangkaian 

pengujian komponen 

elektronika analog dan digital  

37     

Melakukan proses pengujian 

pada rangkaian dasar 

elektronika analog dan digital 

38   
Menganalisis arsitektur 

sistem mikroprosesor 

Menguraikan fungsi setiap 

bagian dalam arsitektur 

mikroprosesor (Arithmatic 

Logic Unit, Register, Clock, 

dll.) 

39   

Mengevaluasi sistim 

pengalamatan memori dan 

I/O 

Memeriksa rangkaian dasar 

pengalamatan (addressing), 

fungsi baca/tulis pada sistem 

memori. 

40     

Memeriksa rangkaian dasar 

pengalamatan I/O(I/O 

addressing), fungsi baca/tulis 

pada sistem interface 

41   

Mengevaluasi proses 

pembuatan program dengan 

flowchart 

Menemukan prosedur 

pemecahan masalah dituangkan 

dalam flowchart 

42   
Mengkreasi program aplikasi 

berbasis mikroprosesor 

Merencanakan desain 

pemrograman berbasis 

mikroprosesor 

43     

Melakukan proses pengujian 

program aplikasi berbasis I/O 

pada mikroprosesor 

44   
Menganalisis bahasa 

pemrograman 

Menguraikan jenis-jenis bahasa 

pemrograman untuk IT-

Engineering 

45     

Menguraikan pemanfaatan 

lingkungan pengembangan 

terintegrasi (IDE)  

46   
Mengevaluasi dasar-dasar 

pemrograman 

Memeriksa fungsi dan sintak 

instruksi bahasa pemrograman 



47     

Menentukan penggunaan 

dasar-dasar teknik 

pemrograman 

48   
Mengevaluasi cara akses 

interface 

Menemukan prosedur akses 

interface melalui bahasa 

pemrograman 

49     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur akses 

interface melalui bahasa 

pemrograman 

50   

Mengevaluasi prosedur 

penggunaan sensor dan 

aktuator pada sistem kontrol 

industri  

Menguji rangkaian elektronika 

penguat arus pada sistem 

kontrol industri 

51     

Menguji rangkaian elektronika 

penguat tegangan pada sistem 

kontrol industri 

52     

Menguji rangkaian elektronika 

penguat daya pada sistem 

kontrol industri 

53     

Menguji rangkaian driver 

elektronika catu daya ganda 

pada sistem kontrol industri 

54     

Menguji rangkaian PWM pada 

driver elektronika pada sistem 

kontrol industri 

55     

Menguji berdasarkan prosedur 

penggunaan Sensor thermal 

pada sistem kontrol industri 

56     

Menguji berdasarkan prosedur 

penggunaan pengkondisi sinyal 

pada Sensor sistem kontrol 

industri 

57     

Menguji berdasarkan prosedur 

penggunaan Aktuator elektrik 

pada sistem kontrol industri 



58     

Menguji berdasarkan prosedur 

penggunaan Aktuator 

pneumatic pada sistem kontrol 

industri 

59   

Mengevaluasi prosedur 

penggunaan komunikasi data 

dan interface pada sistem 

kontrol industri  

Menguji penerapan mode dan 

media transmisi operasi 

komunikasi data  

60     

Menguji transmisi (pengiriman/ 

penerimaan) data pada sistem 

komunikasi data serial 

61     

Mengidentifikasi penerapkan 

protokol dalam sistem 

komunikasi data 

62     

Menguji penerapan interface 

ADC/DAC pada sistem kontrol 

industri 

63   

Menginstalasi, 

mengonfigurasi, memrogram 

dan menguji komponen 

hardware dan software untuk 

kontrol dan pengaturan 

fasilitas pada sistem kontrol 

industri  

Menginstalasi sistem kontrol 

industri dan komponen 

kelengkapannya. berserta 

sistem jaringan komunikasi 

data pada sistem jalur produksi 

64     

Memrogram sistem kontrol 

industri dan komponen 

kelengkapannya berbasis 

mikrokontroler berserta sistem 

jaringan komunikasi data pada 

sistem jalur produksi 

65     

Menguji sistem kontrol industri 

dan komponen kelengkapannya 

berbasis mikrokontroler 

berserta sistem jaringan 

komunikasi data pada sistem 

jalur produksi 

66     

Mengadaptasi rangkaian 

elektronika pada sistem kontrol 

industri berbasis 



mikrokontroler berserta sistem 

jaringan komunikasi datan 

67     

Membangun sistem kontrol 

industri berbasis 

mikrokontroler berserta sistem 

jaringan komunikasi datanya 

68   

Mengevaluasi prosedur 

penggunaan sensor, aktuator 

dan komunikasi data dan 

interface, serta menemukan 

kesalahan pada sistem robotik  

Menguji berdasarkan prosedur 

penggunaan Sensor pada 

sistem kontrol robotik 

69     

Menguji berdasarkan prosedur 

penggunaan Aktuator elektrik 

pada sistem kontrol robotik 

70     

Menguji berdasarkan prosedur 

penggunaan interface pada 

sistem kontrol robotik 

71     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur 

penyambungan komponen pada 

sistem kontrol robotik 

72   

Mengevaluasi prosedur 

perawatan dan perbaikan 

serta prosedur menemukan 

kesalahan pada peralatan 

elektronika industri 

Menemukan prosedur 

perawatan dan perbaikan 

peralatan elektronika industri  

73     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur 

menemukan kesalahan 

(troubleshooting) pada 

peralatan elektronika industri  

74   

Mememelihara dan menjamin 

keandalan sistem serta 

mendiagnosis dan 

memperbaiki kerusakan 

peralatan elektronika industri 

Memelihara dan menjamin 

keandalan sistem, mengawasi 

dan mengevaluasi urutan 

proses dalam sistem dan urutan 

operasional (termasuk jaminan 

kualitas) 

75     
Mendiagnosis dan 

memperbaiki kerusakan 



komponen penunjang sistem 

kontrol industri berserta sistem 

jaringan komunikasi data 

sistem peralatan elektronika 

industri  

Kode : 1.678GM1170 

Mata Ujian : Teknik Elektronika Komunikasi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     
Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 



aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 



13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 



based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 



29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 



39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 



46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 



dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 
Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 



santun dengan peserta 

didik 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 



64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 



70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     
Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 



menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 



88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menganalisis gambar 

simbol berdasarkan standar 

ISO dan penggunaan 

peralatan standar gambar  

Menguraikan gambar simbol 

berdasarkan standar ISO 

2     

Mengidentifikasi peralatan 

gambar sesuai jenis dan 

fungsinya 

3   

Mengevaluasi hukum-

hukum gambar geometris, 

proyeksi, potongan, serta 

ukuran dan toleransi gambar  

Memeriksa hukum-hukum 

gambar geometris, proyeksi, 

potongan sesuai standar  

4   

Menganalisis aturan K3 

sesuai standar (Depnaker, 

OSHA) 

Menguraikan symbol K3 

berdasarkan standar 

5     
Mengidentifikasi peralatan 

K3 sesuai jenis dan fungsinya 

6   

Mengevaluasi kaidah-

kaidah K3, kerja bangku, 

teknik sambung, dan 

tatakelola bengkel 

Memeriksa kaidah-kaidah K3 

sesuai standar  

7     
Memeriksa kaidah-kaidah 

kerja bangku sesuai standar  

8     

Memeriksa kaidah-kaidah 

tata kelola bengkel sesuai 

standar 

9   

Mengevaluasi penggunaan 

standard K3, kerja bangku, 

teknik sambung, dan tata 

kelola bengkel 

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan 

standard K3 

10     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

penggunaan peralatan kerja 

bangku 



11   

Menganalisis susunan 

bahan listrik (konduktor dan 

isolator)  

Menguraikan susunan atom 

bahan konduktor dan isolator 

berdasarkan standar  

12   

Mengevaluasi penggunaan 

hukum-hukum kelistrikan 

arus searah dan bolak-balik 

serta sistim satuan 

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan arus searah sesuai 

standar  

13     

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan arus bolak-balik 1 

fase dan 3 fase sesuai standar 

14     
Memeriksa sistim satuan 

sesuai standar 

15   

Mengevaluasi proses 

pengujian sistim rangkaian 

listrik arus searah dan arus 

bolak-balik dengan alat 

ukur yang sesuai 

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan 

alat ukur besaran listrik  

16   

Mengkreasi sistim 

rangkaian dengan 

komponen pasif pada arus 

searah dan bolak-balik 

beserta proses pengujiannya 

Merencanakan gambar desain 

rangkaian kelistrikan R, C, L 

17     
Implementasi dari hukum-

hukum kelistrikan 

18   

Menganalisis susunan 

bahan atom P/N dan 

semikonduktor  

Menguraikan pembentukan 

bahan P/N dan 

semikonduktor berdasarkan 

susunan atom  

19     

Mengidentifikasi komponen 

semikonduktor sesuai jenis 

dan fungsinya  

20   

Mengevaluasi penggunaan 

hukum-hukum kelistrikan 

pada semikonduktor dalam 

rangkaian dasar elektronika  

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan pada komponen 

semikonduktor 

21     
Menentukan penerapan 

hukum-hukum kelistrikan 



dalam rangkaian dasar 

elektronika 

22     

Membedakan karakteristik 

komponen elektronika 

sebagai penguat dan sebagai 

sakelar  

23     

Menemukan karakteristik 

pada pengujian komponen 

elektronika digital  

24   

Mengkreasi sistim 

rangkaian dasar elektronika 

analog dan digital beserta 

proses pengujiannya 

Merencanakan desain 

rangkaian pengujian 

komponen elektronika 

Analog dan Digital 

25     

Merealisasikan rangkaian 

pengujian komponen 

elektronika Analog dan 

Digital 

26     

Melakukan proses pengujian 

pada rangkaian dasar 

elektronika Analog dan 

Digital 

27   

Menganalisis arsitektur 

sistem mikroprosesor dan 

mikrokontroler 

Menguraikan fungsi setiap 

bagian dalam arsitektur 

mikroprosesor (Arithmatic 

Logic Unit, Register, Clock, 

dll.)  

28   

Mengevaluasi sistim 

pengalamatan memori dan 

I/O  

Memeriksa rangkaian dasar 

pengalamatan (addressing), 

fungsi baca/tulis pada sistem 

memori pada mikroprosesor 

29   

Mengevaluasi proses 

pembuatan program dengan 

flowchart  

Menemukan prosedur 

pemecahan masalah 

dituangkan dalam flowchart  

30   

Mengkreasi program 

aplikasi berbasis 

mikroprosesor 

Merencanakan desain 

pemrograman berbasis 

mikroprosesor  



31   

Mengevaluasi prosedur 

penerapan rangkaian 

elektronika 

Membedakan komponen 

sensor dan transduser pada 

rangkaian elektronika 

32     

Menguji rangkaian sumber 

tegangan dan arus konstan 

(catu daya) mode linier 

33     

Menguji rangkaian 

pembangkit gelombang 

sinusioda 

34     
Menguji rangkaian PWM - 

(Pulse Width Modulation) 

35     

Membedakan rangkaian 

keluarga logika (PLD, shift 

register, counter dan 

rangkaian kombinasi) 

36   

Mengevaluasi prosedur 

perencanaan sistem audio 

pada perekayasaan sistem 

audio 

Menentukan gelombang suara 

dan sistem akustik ruang 

37     
Mendeteksi psikoakustik 

anatomi telinga manusia 

38     

Membedakan macam-macam 

tipe mikrofon pada sistem 

akustik 

39     
Menguji rangkaian penguat 

audio 

40   

Mengevaluasi prosedur 

perencanaan radio dan 

televisi serta sistem antena 

pada perekayasaan sistem 

antena penerima 

Menguji rangkaian frekuensi 

radio 

41     

Menerapkan macam-macam 

modulasi sinyal analog pada 

sistem radio 

42     

Menerapkan macam-macam 

modulasi sinyal digital pada 

sistem radio 



43     

Menerapkan macam-macam 

rangkaian penyaring 

frekuensi radio (RF filters) 

dan frekuensi audio (AF 

filters) 

44     

Menerapkan macam-macam 

sistem penerima (receivers), 

pemancar (transmitters) dan 

pancarima (transceivers) 

radio 

45     

Menerapkan teknologi 

pemrosesan dan 

pemodulasian sinyal gambar 

46     
Mendiagramkan standard 

definition television 

47   

Mengevaluasi prosedur 

perencanaan radio dan 

televisi serta sistem antena 

pada perekayasaan sistem 

antena penerima 

Menentukan dasar dasar, 

konsep dasar antena 

48     
Membedakan macam-macam 

tipe antena 

49     

Membedakan karakteristik 

&amp; spesifikasi data teknis 

kabel frekuensi radio dan 

penerapannya 

50     

Membedakan spesifikasi data 

teknis konektor frekuensi 

radio dan penerapannya 

51   

Mengevaluasi bagian 

kerusakan peralatan 

elektronika komunikasi 

Mengidentifikasi kerusakan 

peralatan elektronika 

komunikasi 

52     

Memeriksa gejala kerusakan 

peralatan elektronika 

komunikasi 

53     

Memeriksa hasil pengukuran 

dengan besarnya parameter 

kondisi normal/ideal dari 



peralatan elektronika 

komunikasi 

54   

Mengkreasi sistem 

perawatan dan perbaikan 

peralatan komunikasi radio 

Merencanakan tindakan 

perbaikan peralatan 

elektronika komunikasi 

Kode : 1.422GM1060 

Mata Ujian : Teknik Fabrikasi Logam (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 



5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     
Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 



learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     
Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 



kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 



26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 



32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 



39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 



48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Menggambar proyeksi 

aksonometri (piktorial) dan 

proyeksi ortogonal benda 

kerja fabrikasi logam 

Menganalisis bentuk-bentuk 

geometri benda-benda kerja 

â€œducting systemâ€•, 

â€œarmatureâ€• atau kabinet dan 

konstruksi logam pada pekerjaan 

fabrikasi logam. 



2     

Menggambar proyeksi aksonometri 

benda kerja ducting system dan 

armature atau kabinet sesuai kaedah 

gambar teknik. 

3     

Menggambar proyeksi ortogonal 

kwadran I dan III benda-benda kerja 

ducting system dan armature dan/ 

atau kabinet sesuai kaedah gambar 

teknik. 

4   

Menggunakan berbagai 

peralatan kerja dalam 

melakukan pekerjaan 

fabrikasi ringan (light 

fabricatioan) 

Menguraikan jenis, fungsi, dan 

perlengkapan kerja fabrikasi ringan 

(light fabrication). 

5     

Menghitung kebutuhan bahan untuk 

pekerjaan melipat/ menekuk dan 

menyambung (bending allowance) 

6     

Memotong pelat dan pipa 

menggunakan peralatan tangan dan 

mesin-mesin potong. 

7     

Melipat/ menekuk pelat secara 

manual dan menggunakan mesin 

lipat sesuai SOP. 

8     

Melengkungkan pipa secara manual 

dan dengan mesin pembengkok pipa 

(pipe bender) 

9     

Melubang dan mencoak pelat 

menggunakan mesin-mesin ringan 

(hand &amp; power tools) dan mesin 

pon (punching) sesuai SOP 

10     

Menyambung pelat menggunakan 

alat-alat tangan dan mesin-mesin 

(keling, lipat, patri, mur-baut, 

sekrup, las titik) yang relevan sesuai 

SOP. 

11   
Menggambar bentangan 

benda kerja ducting system  

Menginterpretasi berbagai bentuk 

benda kerja ducting system sesuai 

referensi. 



12     

Menggambar bentangan benda kerja 

ducting system dengan metoda 

paralel sesuai kaedah gambar teknik. 

13     

Menggambar bentangan benda kerja 

ducting system dengan metoda radial 

sesuai kaedah gambar teknik. 

14     

Menggambar bentangan benda kerja 

ducting system dengan metoda segi-

tiga sesuai kaedah gambar teknik. 

15   
Membuat berbagai benda 

kerja ducting system 

Membuat pola sesuai dengan gambar 

kerja. 

16     
Menghitung kebutuhan bahan sesuai 

pola yang dibuat 

17     

Membuat berbagai benda kerja 

ducting system menggunakan 

peralatan tangan dan mesin-mesin 

fabrikasi (sheet metal work) sesuai 

gambar kerja 

18     
Menilai hasil pekerjaan sesuai 

referensi/ kriteria yang ditetapkan. 

19   

Menggambar bentangan 

benda kerja armature 

(kabinet) 

Menginterpretasi berbagai bentuk 

benda kerja armature (kabinet) 

sesuai referensi 

20     

Menganalisis bentuk-bentuk tekukan 

benda-benda armature (kabinet) 

sesuai referensi. 

21     

Menggambar bentangan benda kerja 

armature dengan tekukan dua sisi 

sesuai kaedah gambar teknik 

22     

Menggambar bentangan benda kerja 

armature dengan tekukan empat sisi 

sesuai kaedah gambar teknik. 

23   
Membuat berbagai benda 

kerja armature 

Membuat pola sesuai dengan gambar 

kerja 

24     
Menghitung kebutuhan bahan sesuai 

pola yang dibuat. 



25     

Membuat berbagai benda benda 

kerja armature menggunakan 

peralatan tangan dan mesin-mesin 

fabrikasi (sheet metal work) sesuai 

gambar kerja. 

26     
Menilai hasil pekerjaan sesuai 

referensi/ kriteria yang ditetapkan 

27   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang mendidik di 

kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran  

28     

Pelaksanaan pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di laboratorium 

dan di lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan sesuai 

dengan rancangan pembelajaran. 

29   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Teori tentang media pembelajaran 

dan sumber belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh  

30     

Media pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dipilih sesuai 

karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh 

31     

Media pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh. 



32   

Mengelas dengan proses las 

oksi-asetilin (OAW) dalam 

pekerjaan fabrikasi logam  

Menganalisis penggunaan peralatan 

las oksi-asetilin (OAW) sesuai SOP. 

33     

Memasang dan membuka 

perlengkapan las oksi-asetilin 

(OAW) sesuai SOP. 

34     
Menentukan bahan-bahan las oksi-

asetilin (OAW) sesuai SOP 

35     
Mengelas dengan proses OAW pada 

posisi di bawah tangan sesuai SOP. 

36     

Melakukan pengelasan/ patri keras 

(brazing) dengan proses OAW 

sesuai SOP. 

37   

Mengelas dengan proses las 

busur manual (SMAW) 

pada posisi di bawah 

tangan dan mendatar 

Menganalisis penyebab gangguan 

kesehatan dan kecelakaan kerja (K3) 

dan penggunaan alat pelindung diri 

(APD) pada pekerjaan las busur 

manual (SMAW) sesuai persyaratan 

keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3). 

38     

Mengikuti persyaratan K3 pada 

bengkel las dan prosedur 

penanganan keadaan darurat 

(emergency procedure). 

39     

Menentukan peralatan SMAW dan 

mengatur (setting) penggunaan 

mesin las sesuai referensi. 

40     

Memilih penggunaan elektroda 

SMAW sesuai jenis bahan dan 

konstruksi sambungan las. 

41     

Mengelas pada posisi 1F/PA, 2F/PB, 

1G/PA, 2G/PC sesuai standar 

operational procedure (SOP). 

42   

Menggunakan berbagai 

peralatan/ mesin untuk 

pekerjaan pemotongan, 

pengaluran dan 

pembentukan dengan panas 

Menganalisis peralatan pemotongan, 

pengaluran dan pembentukan 

(thermal cutting, gouging &amp; 

shaping) 



(thermal cutting, gouging 

&amp; shaping) 

43     

Menganalisis perubahan bentuk 

(distorsi) pada proses pemanasan 

dan pendinginan logam 

44     

Melakukan pemotongan, pengaluran, 

dan pembentukan dengan panas 

secara manual dan dengan mesin-

mesin potong otomatis. 

45     
Melakukan pemotongan dengan 

busur plasma (plasma cutting) 

46   

Mengelas dengan proses las 

busur manual (SMAW) 

pada posisi tegak dan/ atau 

di atas kepala 

Menganalisis berbagai posisi 

pengelasan yang sesuai dengan 

pekerjaan fabrikasi logam. 

47     

Menganalisis karakteristik 

penggunaan elektroda pada berbagai 

jenis bahan las sesuai referensi. 

48     

Membaca dan mengaplikasikan 

penggunaan simbol las dalam 

pekerjaan fabrikasi logam. 

49     
Menganalisis berbagai cacat las dan 

istilah las sesuai referensi  

50     

Mengelas pada posisi 3F/PF, 4F/PD, 

3G/PF, 4G/PE sesuai standar 

opeorational procedure (SOP). 

51     
Memeriksa dan menguji hasil las 

sesuai SOP. 

52   

Mengelas dengan proses las 

MIG/MAG 

(GMAW/FCAW) di bawah 

tangan dan mendatar 

Menentukan perlengkapan K3 dan 

peralatan GMAW dan/atau FCAW 

sesuai referensi. 

53     

Mengatur (setting) penggunaan 

mesin las sesuai kebutuhan 

pekerjaan GMAW/FCAW. 



54     

Memilih penggunaan elektroda 

GMAW/FCAW dan gas pelindung 

sesuai jenis bahan dan konstruksi 

sambungan las. 

55     

Mengelas pada posisi 1F/PA, 2F/PB, 

1G/PA, 2G/PC sesuai standar 

operational procedure (SOP). 

56   

Mengelas dengan proses las 

MIG/MAG 

(GMAW/FCAW) pada 

posisi tegak dan/ atau di 

atas kepala 

Menyiapkan bahan las sesuai 

gambar kerja/ WPS. 

57     

Mengatur (setting) penggunaan 

mesin las sesuai kebutuhan 

pekerjaan GMAW/FCAW. 

58     

Memilih penggunaan elektroda 

GMAW/FCAW dan gas pelindung 

sesuai jenis pekerjaan 

59     

Mengelas pada posisi 3F/PF, 4F/PD, 

3G/PF dan/atau 4G/PE sesuai 

standar oporational procedure (SOP) 

60     
Melakukan pemeriksaan dan 

pengujian hasil las sesuai SOP 

61   

Mengelas dengan proses las 

TIG (GTAW) dalam 

pekerjaan fabrikasi logam  

Menganalisis penggunaan peralatan 

las TIG (GTAW) sesuai SOP. 

62     

Memasang dan membuka 

perlengkapan las TIG (GTAW) 

sesuai SOP. 

63     

Menentukan bahan-bahan las TIG 

(GTAW) dan gas pelindung sesuai 

SOP. 

64     

Mengelas pelat dan/ atau pipa baja 

karbon dan stainless steel dengan 

proses las TIG (GTAW) pada posisi 

di bawah tangan dan mendatar sesuai 

SOP. 



65     

Mengelas pelat dan/atau pipa 

aluminium dengan proses las TIG 

(GTAW) pada posisi di bawah 

tangan dan mendatar sesuai SOP 

66   
Membuat gambar kerja 

konstruksi logam 

Menentukan kekuatan konstuksi 

(persambungan) logam sesuai 

referensi. 

67     

Memilih jenis sambungan yang 

sesuai dengan pekerjaan/ referensi/ 

SOP yang ditentukan. 

68     

Membuat gambar kerja berbagai 

benda kerja konstruksi logam sesuai 

kaedah gambar teknik 

69   

Membuat berbagai benda 

kerja dasar konstruksi 

logam 

Menghitung kebutuhan bahan sesuai 

gambar kerja dan jenis bahan. 

70     

Membuat berbagai benda benda 

kerja konstruksi logam 

menggunakan peralatan tangan dan 

mesin-mesin fabrikasi (heavy metal 

work) sesuai gambar kerja 

71     
Menilai hasil pekerjaan sesuai 

referensi/ kriteria yang ditetapkan. 

72   

Membuat benda kerja 

konstruksi logam (heavy 

metal fabrication) 

Menganalisis jenis, penggunaan dan 

karakteristik baja profil pada 

pekerjaan fabrikasi logam 

73     

Merencanakan/mendisain dan 

mengaplikasikan prosedur produksi/ 

pengerjaan fabrikasi 

74     

Membentuk/ membuat rangka baja 

profil/ pipa dan flens, serta fabrikasi/ 

konstruksi berat dengan berbagai 

bahan dan metode pengerjaan. 

75     

Mengevaluasi proses dan 

pelaksanaan pembuatan benda 

kerjafabrikasi berat (heavy metal 

fabrication) sesuai SOP/ aturan yang 

berlaku. 



76   

Merencanakan pekerjaan / 

proyek pada pembuatan 

benda kerja fabrikasi logam 

(light dan heavy metal 

fabrication) 

Mendisain berbagai benda kerja 

fabrikasi logam (light dan heavy 

metal fabrication) sesuai dengan 

perkembangan IPTEK dan 

kebutuhan pasar. 

77     

Merencanakan kebutuhan bahan 

untuk pembuatan benda kerja 

(ducting system, armature dan 

konstruksi logam). 

78     

Merencanakan kebutuhan peralatan/ 

perlengkapan untuk pembuatan 

benda kerja (ducting system, 

armature dan konstruksi logam). 

79     

Merencanakan kebutuhan biaya 

untuk pembuatan benda kerja 

(ducting system, armature dan 

konstruksi logam). 

80     

Menganalisis kelayakan (kekuatan/ 

keamanan/ harga dan estetika) suatu 

benda keja/ proyek. 

81   

Mengorganisasi suatu 

pekerjaan/ proyek pada 

pembuatan benda kerja 

fabrikasi logam (light dan 

heavy metal fabrication) 

Mengelola jadwal (schedule) 

pelaksanaan suatu pekerjaan/ 

proyek. 

82     

Mengatu sumber daya manusia 

(SDM) dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan/ proyek. 

83     

Mengevaluasi pelaksanaan suatu 

pekerjaan/ proyek proyek pada 

pembuatan benda kerja fabrikasi 

logam (light dan heavy metal 

fabrication) 

Kode : 1.616GM1020 

Mata Ujian : Teknik Furnitur (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial budaya 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianut 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektual 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 



learning) dibedakan dengan 

tepat 

8     

Berbagai metoda dan 

teknik pembalajaran 

dijelaskan dengan benar 

9     

Berbagai metoda dan 

teknik pembelajaran 

diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan 

hasil identifikasi 

12   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

14     

Materi pembelajaran 

dipilih berdasarkan hasil 

identifikasi 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun di lapangan sesuai 



dengan komponen-

komponen RPP 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

18     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

19 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

22 
Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 



santun dengan peserta 

didik 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

24     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

( sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian. 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

26     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

28   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

29     
Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 



menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mengorganisasi 

Keselamatan Kerja dan 

Kesehatan Lingkungan pada 

Bengkel Furnitur 

Menganalisis prosedur 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja pada pekerjaan 

Furnitur 

2     

Menganalisis dampak 

pencemaaran lingkungan 

terhadap Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja pada 

pekerjaan Furnitur 

3     

Merencanakan pencegahan 

kecelakaan Kerja pada 

pekerjaan Furnitur 

4     

Mengelola Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja pada 

pekerjaan Furnitur 

5   

Mengelola pemakaian dan 

pengendalian Bahan 

Furnitur  

Menganalisis penggunaan 

bahan Furnitur 

6     
Menentukan spesifikasi 

bahan Konstruksi Furnitur 

7     
Menghitung penggunaan 

bahan Furnitur 

8     
Merencanakan penggunaan 

bahan Furnitur 

9     
Mengelola penyimpanan dan 

pengendalian bahan Furnitur 



10   
Mengorganisasi Rekayasa 

dan Pemodelan Furnitur  

Memilih konsep model 

furnitur sesuai dengan 

standar 

11     

Menganalisis penyesuaian 

jenis dan model furnitur 

sesuai kegunaannya 

12     
Merancang bentuk dan model 

furnitur 

13     
Membuat gambar 

perencanaan furnitur  

14     
Mengelola rancangan dan 

gambar perencanaan furnitur  

15   

Mengorganisasi Peralatan 

Tangan dan Mesin Portable 

Pengerjaan Furnitur 

Memilih jenis dan 

penggunaan Peralatan 

Tangan dan Mesin Portable 

Pengerjaan Furnitur 

16     

Menganalisis prosedur 

penggunaan dan perawatan 

Peralatan Tangan dan Mesin 

Portable Pengerjaan Furnitur 

17     

Memodifikasi penggunaan 

Peralatan Tangan dan Mesin 

Portable Pengerjaan Furnitur 

18     

Mengelola penggunaan dan 

perawatan Peralatan Tangan 

dan Mesin Portable 

Pengerjaan Furnitur 

19   

Mengorganisasi Mesin 

Stasioner Pengerjaan 

Furnitur 

Memilih jenis dan 

penggunaan Peralatan Mesin 

Stasioner Pengerjaan Furnitur 

20     

Menganalisis prosedur 

penggunaan dan perawatan 

Peralatan Mesin Stasioner 

Pengerjaan Furnitur 

21     

Memodifikasi penggunaan 

Peralatan Mesin Stasioner 

Pengerjaan Furnitur 



22     

Mengelola penggunaan dan 

perawatan Peralatan Mesin 

Stasioner Pengerjaan Furnitur 

23   

Mengorganisasi Jenis 

Furnitur Permanen / 

Knockdoun berdasarkan 

Fungsi, Konstruksi dan 

Perlengkapannya  

Menganalisis Jenis Furnitur 

berdasarkan Fungsi, 

Konstruksi dan 

Perlengkapannya 

24     

Mengelola sambungan dan 

hubungan Konstruksi 

Furnitur secara prosedural  

25     

Merancang Gambar Kerja 

Furnitur berdasarkan Fungsi, 

Konstruksi dan 

Perlengkapannya 

26     

Mengelola Konstruksi 

Furnitur berdasarkan Fungsi, 

Konstruksi dan 

Perlengkapannya 

27     
Memasang Perlengkapan 

Furnitur secara procedural 

28   

Mengorganisasi Pekerjaan 

Finishing Furnitur cara Reka 

oles dan Semprot 

Memilih penggunaan bahan 

dan peralatan pekerjaan 

finishing pada furnitur 

29     

Menganalisis pekerjaan pra 

finishing (Timber 

preparation) sesuai prosedur 

30     

Menganalisis jenis pekerjaan 

finishing disesuaikan dengan 

bahan furnitur  

31     

Mengaplikasikan jenis 

finishing dengan teknik reka 

oles pada furnitur 

32     

Mengaplikasikan jenis 

finishing dengan teknik 

semprot pada furnitur 



33     

Menganalisis Kegagalan 

aplikasi finishing pada 

furnitur 

34     

Mengendalikan hasil 

pekerjaan finishing yang 

telah diaplikasikan pada 

furnitur 

35   
Mengorganisasi Pekerjaan 

Jok Furnitur 

Memilih konstruksi jok 

furnitur 

36     

Menganalisis jenis 

Konstruksi Platform, 

Webbing, Padding, Covering 

dan Bottening Jok  

37     
Merencanakan bahan, bentuk 

dan model jok pada furnitur  

38     

Mengelola pembuatan 

Konstruksi Kerangka Jok 

(Platform)  

39     
Mengelola pemasangan 

variasi jok pada furnitur  

Kode : 1.406GM1010 

Mata Ujian : Teknik Gambar Bangunan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial budaya 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 



perkembangan kematangan 

kejiwaan 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianut 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektual 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

8     

Berbagai metoda dan 

teknik pembalajaran 

dijelaskan dengan benar 

9     

Berbagai metoda dan 

teknik pembelajaran 

diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 



10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan 

hasil identifikasi 

12   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

14     

Materi pembelajaran 

dipilih berdasarkan hasil 

identifikasi 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun di lapangan sesuai 

dengan komponen-

komponen RPP 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 



18     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

19 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya  

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 



kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

24     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

(sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

26     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

28   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Membuat gambar 

obyek 2D, 3D secara 

manual  

Membuat gambar garis, sudut segi N 

beraturan, ellip , lingkaran, oval dan 

bentuk geometri peralatan manual 

gambar sesuai SOP  

2     

Membuat gambar proyeksi 

aksonometri, oblique dan proyeksi 

orthografi 

3   

Merencanakan 

konstruksi gelagar, 

kantilever dan rangka 

batang 

Memeriksa syarat kesetimbangan 

gaya pada tumpuan akibat bekerjanya 

beban pada konstruksi sesuai hukum 

Newton III  

4     
Memeriksa syarat kekokohan 

konstruksi kuda-kuda rangka batang  

5     
Memeriksa tegangan lentur dan geser 

pada gelagar akibat gaya lintang 

6     

Menentukan cara menggambar bidang 

D, N dan momen gelagar dan 

kantilever yang ditumpu pada ujung-

ujungnya 

7     

Menerapkan cara menghitung besar 

dan arah gaya pada rangka batang 

secara grafis Menentukan cara 

menggambar bidng D, N dan momen 

gelagar dan kantilever yang ditumpu 

pada ujung-ujungnya 

8     

Menentukan cara perhitungan besar 

momen kelembaman penampang 

balok secara analitis 

9   

Membuat gambar 

kerja Konstruksi 

Bangunan 

Membuat gambar kerja sambungan 

dan hubungan konstruksi kayu  

10     
Membuat gambar kerja ikatan dan 

sambungan pasangan batu bata 

11     
Membuat gambar kerja pondasi batu 

kali 



12     
Membuat gambar kerja pondasi foot 

plat 

13     
Membuat gambar kerja penulangan 

plat, balok dan kolom beton bertulang 

14     

Membuat gambar kerja pada 

sambungan rangka kuda-kuda baja 

(profil dan ringan) 

15   

Mengelola dan 

menggambar hasil 

data pengukuran 

untuk pekerjaan 

konstruksi bangunan 

Memeriksa data hasil pengukuran 

(vertikal dan horisontal) dan 

pematokan 

16     
Membuat gambar bangunan dengan 

menggunakan data hasil pengukuran  

17   

Menyusun rencana 

anggaran biaya terkait 

dengan tugas 

perencanaan 

Menghitung volume pekerjaan sesuai 

dengan ketentuan  

18     
Membuat analisa bahan dan upah 

berdasarkan SNI 

19     
Menghitung anggaran biaya bangunan 

dengan cermat 

20   

Membuat gambar 

perencanaan dan 

gambar kerja serta 

utilitas bangunan 

gedung 

Menyajikan gambar proyeksi 

bangunan yaitu gambar situasi, denah, 

potongan, tampak dan detail 

konstruksi sesuai kaidah gambar 

teknik  

21     
Menyajikan gambar pondasi sesuai 

kaidah gambar teknik 

22     
Menyajikan gambar lantai dan 

dinding sesuai kaidah gambar teknik 

23     

Menyajikan gambar kosen dan daun 

pintu/jendela serta ventilasi sesuai 

kaidah gambar teknik 

24     
Menyajikan gambar struktur beton 

bertulang (menggambar kolom, balok, 



plat lantai beton bertulang) sesuai 

kaidah gambar teknik 

25     

Menyajikan gambar tangga kayu, 

beton dan baja sesuai kaidah gambar 

teknik 

26     

Menyajikan gambar konstruksi atap 

dan langit-langit sesuai sesuai kaidah 

gambar teknik 

27     
Menyajikan gambar finishing 

bangunan (ornamen) 

28   
Membuat gambar 

interior dan eksterior 

Mengevaluasi komposisi, harmoni, 

dan estetika pada dekorasi dan 

ornamen eksterior 

29     

Menganalisis elemen pendukung 

sesuai kebutuhan maupun konsep dan 

gaya pada interior dan eksterior 

30     

Membuat gambar rencana pembagian 

ruang pada interior berdasarkan fungsi 

dengan mempertimbangkan 

komposisi, harmoni, dan estetika 

31     

Membuat gambar elemen utama dan 

pendukung interior disesuaikan 

dengan konsep dan gaya interior  

32     

Membuat gambar dekorasi dan 

ornamen interior dan eksterior sesuai 

fungsi ruang pada rumah tinggal, 

kantor, maupun ruang publik 

33   

Membuat gambar 

bangunan 

menggunakan 

perangkat lunak 

Menerapkan fungsi perintah 

penggambaran 2 dimensi dengan 

perangkat lunak 

34     
Menerapkan cara memodifikasi 

gambar kerja dengan perangkat lunak 

35     
Mengatur fasilitas pendukung yang 

terdapat pada properties 



36     

Menerapkan fungsi perintah 

penggambaran obyek 3 dimensi 

dengan perangkat lunak 

37     

Menerapkan cara memodifikasi 

gambar obyek 3 dimensi dengan 

perangkat lunak 

38     

Menganalisis fungsi dan cara 

rendering pada gambar obyek 3 

dimensi dengan perangkat lunak 

39     
Menggambar bangunan dalam bentuk 

3 dimensi 

40     
Mencetak gambar dengan perangkat 

lunak 

Kode : 1.426GM1060 

Mata Ujian : Teknik Gambar Mesin (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 



dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 



mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 



19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 



25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 



31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 



37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 
Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 



peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai 

materi, 

struktur, 

konsep, dan 

pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan bagian-bagian utama 

mesin bubut, frais dan 

perlengkapannya untuk berbagai 

jenis pekerjaan 

Menganalisis bagian-bagian 

utama mesin bubut, frais dan 

perlengkapan-nya. 

2     

Menganalisis fungsi dan prinsip 

kerja bagian-bagian utama 

mesin bubut, frais dan perleng-

kapannya 

3     

Menggunakan bagian-bagian 

utama mesin bubut, frais dan 

perlengkapan-nya sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. 

4   

Menerapkan aturan dan tanda 

pengerjaan gambar teknik mesin 

sesuai standar ISO 

Memilih toleransi sesuai 

kebutuhan 

5     
Memilih suaian sesuai 

kebutuhan 

6     
Memilih nilai kekasaran 

permukaan sesuai kebutuhan 

7     
Memilih tanda pengerjaan 

sesuai kebutuhan 

8     
Memilih simbol pekerjaan las 

sesuai kebutuhan 

9     

Menyajikan aturan gambar 

teknik mesin dan tanda 

pengerjaan dengan benar. 

10   
Menyajikan konsep dasar gambar 

CAD 2D 

Menganalisis konsep dasar 

sistem CAD sesuai kebutuhan 

11     

Menganalisis sistem koordinat 

dalam penggambaran 2D sesuai 

keperluan 



12   
Melakukan persiapan proses 

pemesinan bubut dan frais 

Menentukan teknik pengikatan/ 

penjepitan benda kerja pada 

proses pembubutan dan 

pengefraisan 

13     
Menentukan teknik pengikatan/ 

penjepitan alat potong.  

14     

Menganalisis metode 

pembubutan dan pengefraisan 

pada benda kerja 

15     

Menentukan teknik seting pisau 

bubut dan frais (cutter) pada 

awal proses pengefraisan.  

16   

Menyajikan gambar detail 

komponen mesin dan produk 

rakitan sederhana sesuai ISO. 

Membuat gambar detail 

komponen mesin sesuai dengan 

standar kerja 

17     

Membuat Gambar rakitan 

sederhana dengan suaian, 

toleransi dan tanda pengerjaan 

sesuai standar kerja. 

18     

Menyajikan gambar rakitan 

sederhana dengan suaian, 

toleransi dan tanda pengerjaan 

sesuai standar kerja 

19   
Membuat gambar 2D komponen 

mesin dengan CAD 

Menganalisis fungsi perintah 

menggambar 2D dengan sistem 

CAD  

20     
Menggunakan perintah dasar 

menggambar CAD 2D 

21     
Menganalisis fungsi perintah 

modifikasi gambar CAD 2D. 

22     
Menyajikan gambar detail 

komponen mesin  

23   

Menggunakan macam-macam alat 

potong pada mesin bubut dan frais 

untuk berbagai jenis pekerjaan. 

Menganalisis macam-macam 

alat potong pada mesin bubut 

danmesin frais sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan 



24     

Menganalisis bahan alat potong 

pada mesin bubut dan 

mesinfrais 

25     

Menganalisis sudut berbagai alat 

potong pada mesin 

bubutdanmesinfrais sesuai 

material yang dikerjakan 

26     

Menentukan jenis alat potong 

pada proses pembubutan dan 

pengefraisan sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan 

27     

Melakukan pengasahan berbagai 

sudut pada alat potong yang 

dipergunakan pada 

pembubutandanpemfraisan 

28   

Mengoperasikan mesin bubut dan 

frais untuk berbagai jenis 

pekerjaan. 

Menetapkan cutting speed pada 

pembubutan dan pengefraisan 

untuk berbagai jenis material 

29     

Menetapkan kecepatan putaran 

mesin (revolution per minute) 

pada proses pembubutan dan 

pengefraisan 

30     

Menerapkan kecepatan 

pemakanan (feeding) pada 

proses 

pembubutandanpengefraisan 

31     
Menganalisis waktu pada proses 

pembubutandanpengefraisan 

32     

Menerapkan prosedur 

menghidupkan dan mematikan 

mesin bubut dan mesin frais 

33   
Membuat etiket gambar 2D 

dengan CAD 

Memilih/membuat etiket 

gambar sesuai dengan starndar 

34   
Menyajikankonsepdasargambar 

CAD 3D 

Menganalisis konsep dasar 

pembuatan model 3D dan 

penginstalan piranti 



35     

Memilih sistem pendukung 

CAD (Hardware dan Software) 

sesuai dengan SOP 

36     

Menganalisis sistem koordinat 

penggambaran model 3D sesuai 

dengan standar kerja 

37     

Menggunakan sistem koordinat 

penggambaran model 3D sesuai 

dengan SOP dan standar kerja 

38   

Menentukan parameter 

pemotongan mesin bubut dan frais 

untuk berbagai jenis pekerjaan 

Memilih Cutting Speed sesuai 

dengan standar kerja 

39     

Memilih kecepatan 

pemakanan/feed rate sesuai 

dengan standar kerja 

40     

Menentukan kecepatan putaran 

mesin bubut dan frais/rpm 

sesuai dengan standar kerja 

41     

Menganalisis waktu 

pembubutan dan pengefraisan 

sesuai dengan standar prosedur 

kerja 

42     

Menggunakan parameter 

pemotongan pada mesin bubut 

dan mesin frais sesuai dengan 

standar kerja 

43   

Membuat gambar proyeksi 

orthogonal dan potongan dengan 

CAD 

Menggambar proyeksi 

orthogonal dan potongan 

44     

Memilih fungsi perintah 

dimensioning (penempatan 

ukuran)pada gambar 2 D dengan 

sistem CAD. 

45     
Memberikan dimensi pada 

gambar CAD 2D 



46   
Membuat gambar komponen 3D 

sederhana dengan CAD 

Menganalisis fungsi perintah 

penggambaran sektsa gambar 

sederhana sesuai dengan SOP 

47     

Membuat gambar sketsa 

sederhana dengan menerapkan 

fungsi perintah CAD 3D sesuai 

dengan standar kerja 

48   

Menggunakan teknik pembubutan 

muka (facing), lubang senter, dan 

pinggulan untuk pembuatan benda 

kerja. 

Menentukan teknik penjepitan 

benda kerja pada proses 

pembubutan. 

49     

Menentukan teknik pemasangan 

alat potong pada proses 

pembubutan. 

50     

Melakukan teknik pembubutan 

facing, sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. 

51     

Melakukan teknik 

pembubutan/pembuatan lubang 

senter sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. 

52     

Melakukan teknik pembubutan/ 

pembuatan champer sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan. 

53   

Menggunakan teknik pembubutan 

rata, bertingkat, alur, tirus, bentuk 

profil, dan proses pemotongan 

untuk pembuatan benda kerja 

Melakukan teknik pembubutan 

rata, sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. 

54     

Melakukan teknik pembubutan 

bertingkat sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. 

55     

Melakukan teknik pembubutan 

alur sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. 

56     

Melakukan teknik pembubutan 

tirus sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan 



57     

Melakukan teknik pembubutan 

bentuk profil sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan 

58   

Menggunakan teknik pengefraisan 

rata, sejajar, siku, bertingkat, 

miring dan alur (rata, alur-T, ekor 

burung) untuk pembuatan benda 

kerja. 

Melakukan teknik pengefraisan 

rata sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan 

59     

Melakukan teknik pengefraisan 

sejajar sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan 

60     

Melakukan teknik pengefraisan 

siku sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan 

61     

Melakukan teknik pengefraisan 

miring sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. 

62     

Menentukan teknik pengefraisan 

bentuk alur (rata, alur-T, ekor 

burung) sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. 

63   Menyajikan output gambar 2D 
Menggunakan fungsi perintah 

perhitungan luas obyek gambar 

64     Menghitung luas obyeki gambar  

65     

Memilih fungsi perintah 

keluaran (printout) gambar CAD 

2D. 

66     Mencetak gambar 2 D 

67   
Menyajikan fungsiâ€“fungsi 

perintah menggambar CAD 3D 

Memilih fungsi perintah untuk 

mengedit model 3D sesuai 

dengan SOP  

68     

Memodifikasi model 3D 

(sketch, constraints, feature) 

sesuai dengan standar kerja 



69     

Memilih fungsi perintah untuk 

membuat etiket gambar sesuai 

dengan SOP 

70     

Menyajikan fungsi perintah 

gambar 3D dipilih sesuai 

dengan SOP 

71     

Memilih fungsi perintah 

pemberian ukuran sesuai dengan 

SOP 

72     

Memilih fungsi perintah 

mencetak (printout) gambar 

CAD 3D sesuai dengan standar 

kerja 

73   

Menggunakan teknik pembubutan 

ulir segi tiga, mengebor, boring, 

rimer, dan kartel untuk pembuatan 

benda kerja. 

Melakukan teknik pembubutan 

ulir segi tiga, sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. 

74     

Melakukan teknik pembuatan 

lubang/ mengebor sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. 

75     

Melakukan teknik memperbesar 

lubang (boring) sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. 

76     

Melakukan teknik merimer 

sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan 

77     

Melakukan teknik mengkartel 

sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. 

78   

Menggunakan teknik pengefraisan 

untuk melubang, memperbesar 

lubang dan merimer pada 

pembuatan benda kerja 

Melakukan teknik pembuatan 

lubang dengan pengefraisan 

sesuai tuntutan pekerjaan 

79     

Melakukan teknik memperbesar 

lubang dengan pengefraisan 

sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. 



80     

Melakukan teknik merimer pada 

mesin frais sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan 

81   
Membuat gambar assembly 

menggunakan CAD 2D 

Menganalisis konsep gambar 

part assembly (gambar bagian 

rakitan) 

82     
Menganalisis konsep gambar 

assembly (gambar rakitan) 

83     
Menyajikan Gambar komponen 

part assembly 

84     
Menyajikan gambar assemsbly 

disajikan 

85     
Menganalisis fungsi perintah 

pembuatan part list dipilih 

86     Membuat Part list 

87   
Membuat gambar komponen 

dengan CAD 3D 

Menganalisis konsep gambar 3D 

kompleks sesuai dengan SOP  

88     

Memilih fungsi perintah dalam 

CAD untuk membuat gambar 

3D kompleks sesuai dengan 

standar kerja 

89     

Memilih fungsi perintah 

menggambar sketsa 3D 

kompleks sesuai dengan SOP 

90     

Memilih fungsi perintah 

membuat sketsa gambar 3D 

kompleks sesuai dengan standar 

kerja 

91     

Menggunakan fungsi perintah 

dalam CAD untuk membuat 

sketsa gambar 3D kompleks 

sesuai dengan standar kerja 

92     

Memilih fungsi perintah untuk 

menyajikan gambar 3D 

kompleks (termasuk gambar 

2D) sesuai dengan SOP 



93     

Memilih fungsi perintah untuk 

memberi ukuran, toleransi, 

suaian, toleransi geometris, 

tanda pengerjaan dan angka 

kekasaran permukaan sesuai 

dengan SOP 

94     

Menyajikan gambar 3D 

kompleks sesuai dengan standar 

kerja 

95   
Membuat kontur 2 Dimensidengan 

CAM 

Menganalisis sistem sumbu 

pada CAM 2D da 3D 

96     
Menganalis ikon-ikon 

penggambaran 2 D 

97     
Menggunakan ikon-ikon 

perintah penggambaran 2D 

98     
Menganalisis status gambar 

sesuai prosedur 

99     
Menggunakan menu status 

dalam menggambar 2 D 

100     
Membuat gambar 2 D sesuai 

SOP 

101     
Mengedit gambar 2 D sesuai 

SOP 

102     
Menyajikan gambar dan atau 

menyimpan gambar sesuai SOP 

103   
Menggunakan teknik pengefraisan 

untuk membuat gigi rack 

Melakukan fais untuk membuat 

gigi rack lurus sesuai dengan 

standar kerja 

104     

Melakukan frais untuk membuat 

gigi rack miring sesuai dengan 

standar kerja 

105   
Menyajikan gambar untuk 

pekerjaan pemesinan komplek 

Membuat gambar rakitan 

kompleks sesuai dengan standar 

kerja 



106     

Menyajikan gambar rakitan 

kompleks sesuai dengan standar 

kerja 

107   
Menggunakan parametrik 

membuat gambar assembly 3D 

Menjelaskan konsep gambar 

assembly menggunakan CAD 

3D sesuai dengan SOP  

108     

Memilih parametrik untuk 

mempersiapkanpembuatan 

gambar assembly sesuai dengan 

SOP  

109     

Membuat gambar assembly 

dengan menggunakan 

parametrik CAD 3D sesuai 

dengan standar kerja 

110     

Menganalisis parametrik untuk 

membuat gambar assembly 

melalui assembly constraints 

dianalisis sesuai dengan SOP 

111     
Membuat gambar assembly 

sesuai dengan standar kerja 

112   

Menggunakan fungsi perintah 

dalam perangkat lunak CAD untuk 

memodifikasi assembly constraints 

Menganalisis fungsi perintah 

modifikasi gambar assembly 

melalui assembly constraints 

sesuai dengan SOP  

113     
Memodifikasi gambar assembly 

sesuai dengan standar kerja. 

114   

Menggunakan fungsi perintah 

untuk menentukan titik berat 

model 3D (center of gravity) 

Menganalisis fungsi perintah 

penentuan titik berat model 3D 

sesuai dengan SOP  

115     

Menggunakan fungsi perintah 

penentuan titik berat model 3D 

sesuai dengan standar kerja 

116   
Menggunakan fungsi perintah 

untuk membuat etiket gambar 

Menjelaskan fungsi perintah 

pembuat etiket gambar sesuai 

dengan SOP  

117     
Menerapkan atau memilih 

fungsi perintah pembuatan etiket 



gambar sesuai dengan standar 

kerja 

118   
Menerapkan toolpath pada layer 

CAM 

Menganalisis ikon/menu 

toolpath pada CAM 

119     

Menggunakan ikon atau menu 

toolpath untuk membentuk 

lintasan alat potong sesuai 

kontur benda kerja 

120     
Menganalisis parameter alat 

potong 

121     
Menganalisis parameter 

kekasaran permukaan 

122     
Memverifikasi konfigurasi 

pemesinan dengan CNC 

123   
Mengkonversi dan memodifikasi 

toolpath ke kode ASCII 
Menganalisis manejer operasi 

124     
Menganalisis post processor, 

sesuai keperluan 

125     
Mengganti post sesuai 

kebutuhan 

126     
Melakukan post processing 

sesuai SOP 

127     
Mengedit program CNC 

sesuaistandar 

128     
Mengirimkan program CNC ke 

control mesin sesuai SOP 

129     
Mencetak program CNC sesuai 

keperluan 

130   
Menyajikan gambar 

bentangan/bukaan 

Menggambar bentangan/bukaan 

sesuai dengan standar kerja. 

131     

Menyajikan gambar 

bentangan/bukaan sesuai dengan 

standar kerja 



132   

Menggunakan fungsi perintah 

untuk membuat presentation views 

gambar assembly 

Menjelaskan fungsi perintah 

pembuatan presentation views 

gambar assembly sesuai dengan 

SOP  

133     

Menerapkan fungsi perintah 

pembuatan presentation views 

gambar assembly sesuai dengan 

standar kerja 

134   

Menggunakan fungsi perintah 

untuk membuat Bill of Material 

(BOM) 

Menjelaskan fungsi perintah 

untuk membuat Bill of Material 

(BOM) sesuai dengan SOP  

135     

Menggunakan fungsi perintah 

untuk membuat Bill of Material 

(BOM) sesuai dengan standar 

kerja\\ 

136     

Menyajikan Bill of Material 

(BOM) sesuai dengan standar 

kerja 

137   
Menyajikan output gambar 

assembly 3D 

Memilih fungsi perintah untuk 

menyajikan gambar assembly 

(dalam bentuk 2D dan 3D) 

sesuai dengan SOP  

138     
Menyajikan gambar assembly 

sesuai dengan standar kerja 

139   
Membuatgambar 3 Dimensi 

dengan CAM 

Menganalis ikon-ikon 

penggambaran 3D 

140     
Menggunakan ikon-ikon 

perintah penggambaran 3 D 

141     
Menganalisis status gambar 

sesuai prosedur 

142     
Menggunakan menu status 

dalam menggambar 3D 

143     
Membuat gambar 3 D sesuai 

SOP 

144     
Mengedit gambar 3 D sesuai 

SOP 



145     
Menyajikan gambar dan atau 

menyimpan gamba rsesuai SOP 

146   
Menyajikan gambar produksi 

untuk pekerjaan konstruksi 

Memilih tanda/simbol pekerjaan 

las sesuai kebutuhan sesuai 

dengan standar kerja 

147     
Membuat bambar konstruksi 

sesuai dengan standar kerja 

148     
Menyajikian gambar konstruksi 

sesuai dengan standar kerja 

149   Membuat gambar isometrik 
Menganalisis fungsi perintah 

pembuatan gambar isometri  

150     

Mengunakan fungsi perintah 

pembuatan gambar isometrik 

sesuai dengan standar kerja 

151     Membuat gambar isometri 

152   

Menggunakan fungsi perintah 

dalam perangkat lunak CAD untuk 

membuat animasi model assembly 

Menjelaskan konsep dasar 

animasi model assembly sesuai 

dengan SOP  

153     

Memilih fungsi perintah dalam 

CAD untuk membuat animasi 

assembly sesuai dengan standar 

kerja 

154     

Memilih fungsi perintah untuk 

mempersiapkan gambar 

assembly dengan menggunakan 

CAD 3D sesuai dengan standar 

kerja 

155   
Menerapkan toolpath 3D 

padalayer CAM 

Menganalisis ikon/menu 

toolpath 3D pada CAM 

156     

Menggunakan ikon atau menu 

toolpath untuk membentuk 

lintasan alat potong sesuai 

kontur bendakerja 3D 

157     
Menganalisis parameter alat 

potong 



158     
Menganalisis parameter 

kekasaran permukaan 

159     
Memverifikasi konfigurasi 

pemesinan dengan CAM 

160   

Menggunakan fungsi perintah 

dalam perangkat lunak CAD untuk 

membuat desain gambar sheet 

metal 

Menjelaskan konsep dasar sheet 

metal sesuai dengan SOP  

161     

Menjelaskan fungsi perintah 

untuk membuat gambar sheet 

metal sesuai dengan SOP 

162     

Menjelaskan fungsi perintah 

untuk memodifikasi gambar 

sheet metal sesuai dengan SOP  

163     

Memilih fungsi perintah untuk 

membuat dan memodifikasi 

gambar sheet metal sesuai 

dengan standar kerja 

164   

Menggunakan fungsi perintah 

dalam perangkat lunak CAD untuk 

membuat bukaan desain gambar 

sheet metal (flat pattern) 

Menjelaskan fungsi perintah 

untuk membuat gambar 

bukaan/bentangan sesuai dengan 

SOP 

165     

Memilih fungsi perintah untuk 

membuat gambar bukaan/ 

bentangan sesuai dengan standar 

kerja 

166     

Menjelaskan fungsi perintah 

untuk menyajikan desain 

gambar sheet metal sesuai 

dengan SOP 

167     

Menyajikan gambar bukaan 

gambar sheet metal sesuai 

dengan standar kerja 

168   

Menggunakan fungsi perintah 

dalam perangkat lunak CAD untuk 

membuat gambar weldment 

Menjelaskan konsep dasar 

gambar weldment sesuai dengan 

SOP  



169     

Menganalisis fungsi perintah 

untuk membuat gambar 

weldment sesuai dengan SOP  

170     

Menganalisis fungsi perintah 

untuk memberi simbol 

pengelasan (welding symbol) 

sesuai dengan SOP 

171     

Memilih fungsi perintah untuk 

membuat gambar weldment 

sesuai dengan standar kerja 

172     

Menganalisis fungsi perintah 

untuk menyajikan gambar 

weldment sesuai dengan SOP 

173     
Menyajikan gambar weldment 

sesuai dengan standar kerja 

174   
Menggambar surface (permukaan) 

dengan CAM 

Menganalisis fungsi 

penggambaran surface 

175     Membuat gambar surface 

176   
Mengkonversi dan memodifikasi 

toolpath 3D kekode ASCII 
Menganalisis manejer operasi 

177     
Menganalisis post processor, 

sesuaikeperluan 

178     
Mengganti postprocessor sesuai 

kebutuhan 

179     
Melakukan post processing 

sesuai SOP 

180     
Mengedit program CNC 

sesuaistandar 

181     
Mengirimkan program CNC ke 

control mesinsesuai SOP 

182     
Mencetak program CNC sesuai 

keperluan 

Kode : 1.480GM1160 

Mata Ujian : Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 



sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 



terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 



22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 



31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 



dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 



tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 



pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     
Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 



empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 



65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 



71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 
Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 



untuk kepentingan 

pembelajaran 

menentukan ketuntasan 

belajar  

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 



diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Menganalisis konsep dasar 

dalam menggambar 

rencana garis (lines plan) , 

gambar bukaan kulit (shell 

expansion) serta gambar 

rencana umum (0) 

Membedakan konsep dasar 

dalam menggambar rencana garis  

2     
Mengidentifikasi bagian-bagian 

dari rencana garis 

3     

Mengidentifikasi bagian bagian 

dari gambar bukaan kulit (shell 

expansion) 

4     

Mengidentifikasi bagian bagian 

dari gambar rencana umum 

(general arrangement) 

5   

Memaparkan konsep 

gambar rencana garis (lines 

plan), gambar bukaan kulit 

(shell expansion) , gambar 

rencana umum serta 

gambar konstruksi kapal. 

Menentukan gambar body 

plan,half breath plan, sheer plan 

dan buttock line 

6     

Menentukan gambar rencana 

gading half girt, penataan pelat 

dan sambungan pengelasan 

7   

Mengevaluasi gambar 

gambar rencana garis (lines 

plan), gambar bukaan kulit 

(shell expansion) , gambar 

Rencana serta gambar 

konstruksi kapal konstruksi 

kapal. 

Menemukan kesalahan secara 

sistematis dalam menggambar 

lines plan 

8     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis pada penggambaran 

bukaan kulit 

9     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis pada penggambaran 

rencana umum kapal 

10     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis dalam menggambar 

konstruksi kapal 



11   

Mengkreasi gambar 

konstruksi kapal secara 

lengkap 

Merancang gambar detail 

penampang tengah kapal 

(Midship section). 

12     Merancang gambar detail sekat 

13     
Merancang gambar detail kamar 

mesin kapal 

14     
Merancang gambar detail 

konstruksi haluan kapal 

15     
Merancang gambar detail 

konstruksi buritan kapal 

16     
Merancang gambar detail 

Konstruksi Bangunan Atas kapal 

17   

Menganalisis konsep dasar 

dalam menggambar 

konstruksi interior kapal 

Mengidentifikasi jenis-jenis 

Ruangan Akomodasi kapal 

18     

Menguraikan macam-macam 

gambar pelapisan ruangan dan 

perabot ruangan kapal 

19     

Mengidentifikasi gambar simbol 

pada macam-macam sambungan 

kayu 

20   
Mengevaluasi gambar pada 

konstruksi interior kapal 

Menentukan gambar konstruksi 

lantai, dinding dan atap kapal 

21     
Menentukan gambar macam-

macam perabot ruangan kapal 

22     
Memeriksa layout ruangan pada 

gambar interior kapal 

23   

Mengevaluasi gambar 

ruangan kapal dan lay out 

penempatan perabot kapal 

Menemukan kesalahan secara 

sistematis dalam menggambar 

konstruksi lantai, dinding dan 

atap pada ruangan kapal 

24     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis dalam menata perabot 

ruangan kapal. 



25   
Mengkreasi gambar 

konstruksi interior kapal 

Merancang gambar detail 

konstruksi lantai, dinding dan 

atap pada ruangan kapal. 

26     
Merancang gambar perabot 

dalam ruangan kapal 

27     

Merancang gambar lay out 

penempatan perabot dalam 

ruangan kapal. 

28   
Menganalisis software 

aplikasi menggambar kapal 

Menguraikan jenis-jenis 

software.  

29     

Menguraikan menu-menu pada 

software program gambar 2D 

dan 3D 

30     

Memeriksa gambar konstruksi 

kapal dengan software gambar 

2D dan 3D 

31     

Memeriksa gambar interior kapal 

dengan software gambar 2D dan 

3D 

32     

Memeriksa gambar instalasi 

listrik kapal dengan software 

gambar 

33     

Memeriksa gambar Sistem 

permesinan kapal dengan 

software gambar 2D dan 3D 

34     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis gambar konstruksi 

kapal, interior kapal, Sistem 

permesinan kapal serta 

perlengkapan dan sistem dalam 

kapal dengan menggunakan 

software gambar 2D 

35     

Merancang gambar konstruksi 

kapal, interior kapal, Sistem 

permesinan kapal serta 

perlengkapan dan sistem dalam 

kapal dengan menggunakan 

software gambar 2D 



36     Menguraikan menu-menu pada 

37   

Mengevaluasi penggunaan 

software gambar kapal 2D 

dan 3D 

Memeriksa gambar konstruksi 

kapal dengan software gambar 

2D dan 3D 

38     

Memeriksa gambar Sistem 

permesinan kapal dengan 

software gambar 2D dan 3D 

39     

Memeriksa gambar Perlengkapan 

dan sistem dalam kapal dengan 

software gambar 2D dan 3D 

40   

Mengevaluasi gambar 

konstruksi kapal dengan 

software gambar2D dan 3D 

Menemukan kesalahan secara 

sistematis gambar konstruksi 

kapal, interior kapal, Sistem 

permesinan kapal serta 

perlengkapan dan sistem dalam 

kapal dengan menggunakan 

software gambar 3D 

41   

Mengkreasi konstruksi 

kapal dengan software 

gambar 2D dan 3D 

Merancang gambar konstruksi 

kapal, interior kapal, Sistem 

permesinan kapal serta 

perlengkapan dan sistem dalam 

kapal dengan menggunakan 

software gambar 3D 

42   

Menganalisis gambar lay 

out kamar mesin stern tube 

dan baling-baling kapal. 

Menguraikan komponen pada 

kamar mesin kapal 

43     
Menguraikan komponen pada 

Stern tube kapal 

44     

Mengidentifikasi gambar 

komponen-komponen sesuai 

jenis dan fungsinya pada kamar 

mesin kapal 

45     

Mengidentifikasi gambar 

komponen-komponen sesuai 

jenis dan fungsinya pada Stern 

tube kapal 



46     

Mengidentifikasi gambar 

komponen-komponen baling 

baling kapal 

47   

Memaparkan konsep 

gambar lay out kamar 

mesin, stern tube dan 

baling-baling kapal 

Menentukan gambar Mesin 

induk, Motor bantu, serta 

Pompa-pompa pada kamar mesin 

48     

Menentukan gambar rencana 

poros , sistem pelumasan poros 

serta sistem kekedapan pada 

stern tube kapal 

49     

Menentukan gambar expanded, 

projected, pada gambar baling 

baling kapal 

50   

Mengevaluasi gambar 

layout kamar mesin, stern 

tube dan baling-baling 

kapal 

Menemukan kesalahan gambar 

lay out kamar mesin kapal 

51     
Menemukan kesalahan gambar 

stern tube kapal 

52     
Menemukan kesalahan gambar 

baling baling kapal 

53   

Mengkreasi gambar lay out 

kamar mesin, stern tube 

dan baling baling kapal 

Merancang gambar Lay out 

kamar mesin kapal beserta 

kelengkapannya 

54     

Merancang gambar stern tube 

beserta komponen 

kelengkapannya 

55     

Merancang gambar Baling baling 

beserta komponen 

kelengkapannya 

56   
Menganalisis perlengkapan 

dan sistem dalam kapal 

Menguraikan komponen-

komponen perlengkapan kapal 

57     
Menguraikan komponen-

komponen sistem dalam kapal 



58     

Mengidentifikasi gambar 

komponen-komponen 

perlengkapan kapal 

59     

Mengidentifikasi gambar 

komponen-komponen sistem 

dalam kapal 

60   

Memaparkan konsep 

gambar perlengkapan dan 

sistem dalam kapal kapal. 

Menentukan gambar Kemudi, 

peralatan tambat, berlabuh, 

keselamatan, bongkar muat, serta 

navigasi pada kapal 

61     

Menentukan gambar sistem pipa 

air laut , air tawar, bahan bakar, 

minyak lumas dan sanitasi pada 

kapal 

62   

Mengevaluasi gambar 

sistem perlengkapan dalam 

kapal 

Menemukan kesalahan pada 

gambar perlengkapan kapal 

63     
Menemukan kesalahan pada 

gambar sistem dalam kapal 

64   

Mengkreasi gambar 

perlengkapan dan sistem 

dalam kapal secara lengkap 

Merancang gambar detail 

perlengkapan kapal 

65     
Merancang gambar detail sistem 

dalam kapal 

Kode : 1.673GM1050 

Mata Ujian : Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteris-tik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosialbudaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat daya 

tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada. (1) 



2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Emosional ( sabar, toleran, 

santun dll) diidentifikasi 

sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan (C2) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianut (C2) 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifi-kasi 

sesuai capaian 

perkembangan 

intelektual.(C2) 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

(C3) 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembela-jaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang aka 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat.(C2) 

8     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (C2). 



9     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C3) 

10 

Mengem-bangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. (C2) 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi (C3) 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran. 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar. (C2) 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) 

14     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi(C4) 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk kegiatan 

di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan. (C2) 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponenkomponen RPP. 

(C5). 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan st 



18     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran. 

(C3) 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Macammacam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya. 

(C2) 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal.  

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C2) 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

perestasi secara optimal (C5) 

22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu. 

(C3) 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

Aspekaspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 



karakteristik mata pelajaran 

yang diampu.  

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian. (C2) 

24     

Aspekaspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi ( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian.(C3) 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar.  

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar. (C2) 

26     

Kisikisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian. (C5) 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisikisi . (C5) 

28   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan. (C3) 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar . (C2) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis komponen 

dan alat instalasi 

penerangan listrik sesuai 

standar PUIL/SNI.  

Komponen dan alat instalasi 

penerangan listrik sesuai standar 

PUIL/SNI. (2) 

2     

Mengidentifikasi komponen dan 

alat instalasi Penerangan Listrik 

sesuai standar PUIL/SNI. (2) 

3     

Menentukan fungsi komponen 

dari alat instalasi penerangan 

listrik.(2) 

4     

Membedakan simbol 

komponen/alat instalasi 

penerangan listrik sesuai 

PUIL/SNI. 

5     

Menentukan jenis dan besaran 

nominal pengaman instalasi 

penerangan listrik. 

6   

Menganalisis komponen 

dan alat instalasi tenaga 

listrik sesuai standar 

PUIL/SNI. 

Menyeleksi komponen dan alat 

instalasi tenaga listrik sesuai 

standar PUIL/SNI.(2) 

7     

Mengidentifikasi komponen dan 

alat instalasi Tenaga Listrik 

sesuai standar PUIL/SNI.(1) 

8     
Menentukan fungsi komponen 

dari alat instalasi tenaga listrik. 

9     

Menentukan fungsi dan besaran 

nominal pengaman instalasi 

tenaga listrik sesuai standar 

PUIL/SNI. 

10     

Membedakan simbol 

komponen/alat instalasi tenaga 

listrik sesuai PUIL/SNI. 

11   

Menganalisis komponen 

dan alat instalasi 

pengontrolan motor 

Komponen dan alat instalasi 

pengontrolan motor listrik sesuai 

standar PUIL/SNI. 



listrik sesuai standar 

PUIL/SNI. 

12     

Mengidentifikasi komponen dan 

alat instalasi pengontrolan motor 

listrik sesuai standar PUIL/SNI 

13     
Menentukan fungsi komponen 

instalasi motor listrik. 

14     

Membedakan simbol 

komponen/alat instalasi 

pengontrolan motor listrik sesuai 

PUIL/SNI 

15     

Mengidentifikasi jenis-jeniis 

motor listrik sesuai standar 

industri. 

16     
Menganalisis nameplat motor 

listrik. 

17     

Menentukan konstruksi dan 

fungsi bagian-bagian motor 

listrik. 

18     

Menentukan jenis dan besaran 

nominal pengaman instalasi 

motor listrik sesuai PUIL/SNI. 

19     

Menentukan komponen I/O pada 

instalasi pengontrolan motor 

listrik dengan pemograman ( 

PLC). 

20   

Mengevaluasi 

ketentuan/ peraturan 

instalasi penerangan 

listrik sesuai standar 

PUIL/SNI  

Menerapkan ketentuan/peraturan 

pada instalasi penerangan listrik 

sesuai standar PUIL/SNI. 

21     

Memeriksa spesifikasi komponen 

dan alat instalasi penerangan 

listrik sesuai standar PUIL/SNI. 

22     
Menemukan kesalahan secara 

sistematis tentang prosedur 



pemasangan instalasi penerangan 

listrik sesuai standar PUIL/SNI 

23   

Mengevaluasi 

ketentuan/ peraturan 

instalasi tenaga listrik 

sesuai standar 

PUIL/SNI. 

Menerapkan ketentuan/peraturan 

instalasi tenaga listrik sesuai 

standar PUIL/SNI. 

24     

Memeriksa spesifikasi komponen 

dan alat instalasi tenaga listrik 

sesuai standar PUIL/SNI 

25   

Mengevaluasi 

ketentuan/ peraturan 

instalasi pengontrolan 

motor listrik sesuai 

standar PUIL/SNI. 

Menerapkan ketentuan/peraturan 

instalasi pengontrolan motor 

listrik sesuai standar 

PUIL/SNI.(3) 

26     

Memeriksa spesifikasi komponen 

dan alat instalasi pengontrolan 

motor listrik sesuai standar 

PUIL/SNI 

27   

Memeriksa instalasi 

penerangan listrik sesuai 

standar PUIL/SNI  

Memasang rangkaian komponen 

instalasi penerangan listrik sesuai 

standar PUIL/SNI. 

28     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis tentang penggunaan 

komponen instalasi penerangan 

listrik sesuai standar PUIL/SNI.  

29   

Memeriksa instalasi 

tenaga listrik sesuai 

standar PUIL/SNI  

Memasang rangkaian komponen 

instalasi tenaga listrik sesuai 

standar PUIL/SNI  

30     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis tentang penggunaan 

komponen instalasi tenaga listrik 

sesuai standar PUIL/SNI  

31   

Memeriksa instalasi 

motor listrik sesuai 

standar PUIL/SNI  

Memasang rangkian komponen 

instalasi motor listrik sesuai 

standar 

32     
Menemukan kesalahan secara 

sistematis tentang penggunaan 



peralatan instalasi motor listrik 

sesuai standar PUIL/SNI. 

33   

Mengkreasi instalasi 

penerangan listrik sesuai 

standar PUIL/SNI  

Pengawatan instalasi penerangan 

dengan beberapa buah lampu. 

34     

Merancang proyek instalasi 

penerangan sesuai standar 

PUIL/SNI.  

35   

Mengkreasi instalasi 

tenaga listrik sesuai 

standar PUIL/SNI  

Rangkaian PHB 3 fasa. 

36     

Merancang proyek instalasi 

tenaga listrik sesuai standar 

PUIL/SNI  

37     

Merancang instalasi 

pengontrolan tenaga listrik 

dengan pemograman ( PLC ) (3) 

38   

Mengkreasi instalasi 

motor listrik sesuai 

standar PUIL/SNI. 

Rangkaian pengontrolan motor 

listrik dengan menggunakan 

kontaktor magnet 

39     

Merancang proyek instalasi 

motor listrik sesuai standar 

PUIL/SNI  

40     

Merancang instalasi 

pengontrolan motor listrik 

dengan pemograman ( PLC ) (1) 

Kode : 1.478GM1160 

Mata Ujian : Teknik Instalasi Pemesinan Kapal (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 



emosional,dan 

intelektual 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  



8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 



16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 



24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 



33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 



42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 



tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 



54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 



kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   
Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 



penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     
Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   
Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 



merancang program remedial 

dan pengayaan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Memeriksa gambar kerja 

sesuai standar 

Memeriksa toleransi dan 

tanda pengerjaan pada 

gambar kerja  

2     

Memeriksa pembuatan 

gambar kerja dan gambar 

susunan  

3   
Membuat gambar layout 

kamar mesin 

Merancang gambar layout 

kamar mesin  



4     
Merancang gambar instalasi 

pipa sistem dalam kapal  

5   
Memeriksa perhitungan 

macam-macam sambungan 

Membedakan macam-

macam sambungan 

6     

Memeriksa perhitungan 

sederhana pada macam-

macam sambungan  

7   
Mendiagnosa macam-

macam transmisi 

Membedakan macam-

macam transmisi  

8     

Memeriksa perhitungan 

sederhana pada macam-

macam transmisi 

9     

Menentukan jenis dan 

fungsi pelumasan pada 

mesin penggerak 

10   
Menganalisis prinsip kerja 

pelat dan pipa 

Memeriksa prosedur 

penggunaan mesin-mesin 

kerja pelat dan pipa 

11     

Memilih peralatan utama 

dan peralatan bantu kerja 

pelat dan pipa 

12   
Mendesain pekerjaan pelat 

dan instalasi pemipaan 

Mendesain kontruksi 

pekerjaan pelat. 

13     
Mendesain konstruksi 

pekerjaan pipa 

14   

Menentukan peralatan mesin 

perkakas (bubut, frais, 

skrap). 

Memilih bagian-bagian 

mesin perkakas sesuai 

dengan fungsinya. 

15     

Menentukan pisau potong 

pada pekerjaan mesin 

perkakas 

16   

Menganalisis prosedur 

mesin perkakas (bubut, frais, 

skrap) pada pekerjaan 

sederhana 

Memeriksa parameter 

pemesinan (vc, doc, n) pada 

pekerjaan mesin perkakas 



17     

Mencari kesalahan prosedur 

pekerjaan mesin perkakas 

pada pekerjaan sederhana 

18   

Merancang proses 

pengerjaan mesin perkakas 

komplek 

Membubut ulir sesuai 

standar 

19     Membubut macam poros 

20     
Membuat macam-macam 

roda gigi sesuai kebutuhan. 

21   
Memaparkan prinsip kerja 

mesin fluida 

Mengklasifikasikan 

komponen pneumatik 

22   
Menganalisis jenis pompa 

dan kompresor 

Mengklasifikasikan jenis-

jenis kompresor 

23   
Mendesain rangkaian 

pneumatik dan hidrolik 

Merancang rangkaian 

pneumatik  

24     
Mengklasifikasikan 

komponen hidrolik 

25     
Mengklasifikasikan jenis-

jenis pompa pada kapal 

26     
Merancang rangkaian 

hidrolik 

27   Memeriksa program CNC 
Memeriksa pemrograman 

mesin bubut CNC 

28     
Memeriksa pemrograman 

mesin frais CNC 

29   
Mengkreasi benda kerja 

dengan mesin CNC 

Mengoprasikan mesin bubut 

CNC  

30     
Mengoprasikan mesin frais 

CNC  

31   
Mengklasifikasikan mesin 

penggerak kapal 

Mengklasifikasikan prinsip 

kerja mesin penggerak 

kapal 



32     

Mengklasifikasikan tentang 

bagian instalasi mesin 

penggerak kapal 

33   
Memeriksa permesinan 

bantu pada kapal 

Memeriksa komponen 

permesinan bantu 

34     
Memeriksa mesin-mesin 

dek 

Kode : 1.501GM1090 

Mata Ujian : Teknik Instrumentasi Logam (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 



kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 



12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 



20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 



26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 



32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 



39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 



48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengelola Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja pada 

pekerjaan Teknik 

Instrumentasi Industri sesuai 

standar operasional prosedur 

Melaksanakan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja padapekerjaan 

Teknik Instrumentasi Industri 

sesuai prosedur standar ditetapkan 



2     

Mengevaluasi pelaksanaan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

padapekerjaan Teknik 

Instrumentasi Industri sesuai 

prosedur stand 

3     

Menganalisis lingkungan kerja 

padapekerjaan Teknik 

Instrumentasi Industri untuk 

menetapkan prosedur standar 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

4   

Mengggunakan bahan bahan 

untuk pembuatan komponen 

Instrumentasi  

Memilih/memperlakukan bahan 

yang sesuai untuk pembuatan 

komponen Instrumentasi Industri 

5   

Membuktikan konsep,teori 

dan hukum kelistrikan, 

elektronik dan magnet pada 

sistem instrumentasi industri 

Membuktikan prinsip dasar, hukum 

elektronika pada sistem 

instrumentasi industri. 

6     

Membuktikan konsep,teori dan 

hukum kemagnetan pada sistem 

instrumentasi industri 

7     
Merakit rangkaian arus searah pada 

sistem instrumentasi industri  

8   

Mengimplemntasikan 

metrologi industri pada 

pekerjaan instrumentasi 

industri 

Menghubungkan prinsip dasar 

metrologi industri dengan bidan 

pekerjaan instrumentasi industri 

9     
Mengkaitkan pengukuran dan 

kualitas benda produksi 

10     
Menganalisis karakteristik dan sifat 

alat ukur  

11     
Menentukan kesalahan umum pada 

pengukuran 

12   

Melakukan pengukuran 

dengan alat-alat ukur 

mekanik, listrik, elektronik 

sesuai fungsi dan cara 

kerjanya 

Menganalisis prinsip kerja alat-alat 

ukur mekanik, listrik, elektronik 

sesuai fungsi dan cara kerjanya 



13     

Menggunakan berbagai alat ukur 

mekanik, listrik, elektronik sesuai 

fungsi dan prosedur pengunaannya 

14     

Mengevaluasi hasil pengukuran 

berbagai alat ukur sesuai fungsi 

dan prosedur pengunaannya 

15   

Merancang gambar kerja 

Komponen Instrumen 

Logam secara manual 

Menginterprestasikan komponen 

instrumentasi logam untuk dibuat 

gambar kerjanya sesuai standar 

gambar teknik 

16     

Mendesain gambar kerja 

komponen instrumen Logam 

secara manul 

17   

Membuat benda kerja 

mekanik instrumentasi 

industri menggunakan 

perkakas tangan 

Menyajikan gambar rancangan 

pembuatanbenda kerja mekanik 

instrumentasi industri 

18     

Menginterprestasikan gambar 

rancangan pembuatanbenda kerja 

mekanik instrumentasi industri 

menggunakan peralatan serta 

kelengkapan perkakas tangan 

19     

Menyeleksi peralatan serta 

kelengkapan perkakas tangan 

sesuai fungsi dan cara penggunaan. 

20     

Mengkombinasikan peralatan serta 

kelengkapan perkakas tangan 

untuk membuat benda kerja 

mekanik instrumentasi industri 

sesuai fungsi dan cara penggunaan. 

21     

Mengevaluasi hasil pembuatan 

benda kerja mekanik instrumentasi 

industri menggunakan peralatan 

serta kelengkapan perkakas tangan 

sesuai gambar kerja yang telah 

ditetapkan 

22   

Menginstalasi rangkaian 

kelistrikan pada sistem 

instrumentasi industri 

Menyajikan gambar rangkaian 

instalasi kelistrikan pada sistem 

instrumentasi industri 



23     

Menginterprestasikan gambar 

rangkaian instalasi kelistrikan pada 

sistem instrumentasi industri 

24     

Membuat rangkaian instalasi 

kelistrikan pada sistem 

instrumentasi industri sesuai 

gambar dan prosedur kerja 

25   

Merakit rangkaian 

elektronik pada sistem 

instrumentasi industri 

Menyajikan gambar rangkaian 

elektronika pada sistem 

instrumentasi industri  

26     

Menyajikan gambar rangkaian 

elektronika pada sistem 

instrumentasi industri  

27     

Membuat rangkaian elektronika 

pada sistem instrumentasi industri 

sesuai gambar dan prosedur kerja  

28     

Menginterprestasikan gambar 

rangkaian elektronika pada sistem 

instrumentasi industri  

29   

Merancang komponen 

elektromagnetik pada sistem 

kontrol mekanik 

pengendalian besaran 

Menerapkan prinsip kerja dan 

karakteristik komponen 

elektromagnetik  

30     

Menggunakan komponen 

elektromagnetik pada sistem 

kontrol pengendalian besaran  

31     

Menganalisis rangkaian 

elektromagnetik berbasis relay 

pada sistem kontrol  

32     

Merakit rangkaian elektromagnetik 

berbasis relay pada sistem kontrol 

mekanik 

33   

Mengoperasikan mesin-

mesin perkakas untuk 

membuat komponen 

instrumen logam 

Menginterprestasikan gambar 

rancangan pembuatan komponen 

instrumen logam menggunakan 

mesin perkakas 



34     

Mempersiapkan bahan yang sesuai 

untuk pembuatan komponen 

instrumen logam menggunakan 

mesin perkaka 

35     

Merancang prosedur kerja 

pembuatan komponen instrumen 

logam menggunakan mesin 

perkakas 

36     

Memilih jenis mesin perkakas yang 

sesuai untuk pembuatan komponen 

instrumen logam  

37     

Mengoperasikan mesin bor untuk 

pembuatan komponen instrumen 

logam sesuai prosedur 

38     

Mengoperasikan mesin bubut 

untuk pembuatan komponen 

instrumen logam sesuai prosedur 

39     

Mengoperasikan mesin frais untuk 

pembuatan komponen instrumen 

logam sesuai prosedur 

40     

Mengoperasikan mesin gerinda 

untuk pembuatan komponen 

instrumen logam sesuai prosedur 

41     

Mengevaluasi hasil pembuatan 

komponen instrumen logam 

dengan mesin perkakas 

42   

Merancang gambar kerja 

Komponen Instrumen 

Logam menggunkan 

komputer AutoCAD 2D 

Menginterprestasikan komponen 

instrumentasi logam untuk dibuat 

gambar kerjanya menggunkan 

komputerr AutoCAD 2D sesuai 

standar gambar teknik  

43     

Mendesain gambar kerja 

Komponen Instrumen Logam 

menggunkan komputerr AutoCAD 

2D  

44     

Menyajikan gambar kerja 

komponen instrumen Logam 

berdasarkan aturan gambar 



menggunkan komputer AutoCAD 

2D 

45   

Merancang gambar kerja 

Komponen Instrumen 

Logam menggunkan 

komputer AutoCAD 3D 

Menginterprestasikan komponen 

instrumentasi logam untuk dibuat 

gambar kerjanya menggunkan 

komputerr AutoCAD 3D sesuai 

standar gambar teknik  

46     

Mendesain gambar kerja 

Komponen Instrumen Logam 

menggunkan komputer AutoCAD 

3D 

47     

Menyajikan gambar kerja 

komponen instrumen Logam 

berdasarkan aturan gambar 

menggunkan komputer AutoCAD 

3D 

48   

Mengoperasikan mesin 

NC/CNC untuk membuat 

komponen instrumen logam 

Menginterprestasikan gambar 

rancangan pembuatan komponen 

instrumen logam menggunakan 

mesin NC/CNC 

49     

Mempersiapkan bahan yang sesuai 

untuk pembuatan komponen 

instrumen logam menggunakan 

mesin NC/CNC 

50     

Merancang program mesin 

NC/CNC untuk pembuatan 

komponen instrumen logam sesuai 

gambar kerja 

51     

Menggunakan perlengkapan dalam 

pembuatan instrumen logam 

NC/CNC  

52     

Mengoperasikan mesin NC/CNC 

sesuai prosedur standar untuk 

membuat komponen instrumen 

logam  

53     

Mengevaluasi hasil pembuatan 

komponen instrumen logam 

dengan menggunakan mesin 

NC/CNC 



54   

Melaksanakan pemeliharaan 

dan pengujian instrumen 

logam ukur  

Menganalisis Instrumen Logam 

ukur pada sistem/instalasi 

55     

Merancang pemeliharaan 

Instrumen Logam ukur pada 

sistem/instalasi 

56     

Melaksanakan pemeliharaan 

Instrumen Logam ukur pada 

sistem/instalasi 

57   

Melaksanakan perbaikan 

dan pengujian instrumen 

logam ukur 

Menganalisis kerusakan Instrumen 

Logam Ukur 

58     
Menentukan prosedur perbaikan 

Instrumen Logam Ukur 

59     
Melakukan perbaikan Instrumen 

Logam Ukur sesuai prosedur 

60     
Melakukan pengujian Instrumen 

Logam Ukur pada sistem/ instalasi. 

61   

Melaksanakan pemeliharaan 

dan pengujian instrumen 

logam kontrol 

Menganalisis instrumen kontrol 

besaran proses pada 

sistem/instalasi 

62     

Merancang pemeliharaan 

instrumen kontrol besaran proses 

pada sistem/instalas 

63     

Melaksanakan pemeliharaan 

instrumen kontrol besaran proses 

pada sistem/instalasi 

64   

Melaksanakan perbaikan 

dan pengujian instrumen 

logam kontrol 

Menganalisis kerusakan instrumen 

logam kontrol 

65     
Menentukan prosedur perbaikan 

instrumen logam  

66     
Melakukan perbaikan instrumen 

logam kontrol sesuai prosedur 

67     
Melakukan pengujian instrumen 

logam kontrol pada  



68   

Melaksanakan pengendalian 

mutu dan kalibrasi 

Instrumen Logam 

Menganalisis prosedur 

pengendalian mutu Instrumen 

Logam  

69     
Menganalisis prosedur kalibrasi 

Instrumen Logam 

Kode : 1.689GM4060 

Mata Ujian : Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual 

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 



pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

6     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prins 

7 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi peserta 

didik (gaya belajar), karakter 

guru, ketersediaan sarana dan 

waktu 

8     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

9   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

10     

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 



ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. 

11 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

12     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

13     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

14     Menyusun RPP 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

16     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

17   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 



18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

19 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

20 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

23     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 



25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  

26     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

27   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan  

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang 

belum tuntas belajar. 

28     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

29 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

31     Menyusun proposal PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis 

hubungan aspek 

klimatologi dan 

ekosistem hutan 

Mengukur unsur cuaca berdasarkan 

standar BMG. 

2     
Mengklasifikasikan tipe iklim 

berdasarkan data unsur cuaca. 



3     

Memahami hubungan timbal balik 

iklim terhadap hutan dan hutan 

terhadap iklim mikro dan iklim 

global. 

4     

Menganalisis pengaruh tipe iklim 

terhadap produktivitas dan 

dinamika hutan. 

5   

Menganalisis 

hubungan aspek tanah 

dan ekosistem hutan 

Menganalisis jenis batuan 

pembentuk tanah. 

6     
Menganalisis faktor fisika, kimia 

dan biologi tanah. 

7     
Menganalisis pengaruh tanah 

terhadap ekosistem hutan. 

8     
Menganalisis pengaruh jenis tanah 

terhadap sistem pengusahaan hutan. 

9   
Memahami Ekosistem 

Hutan 
Membedakan tipe hutan. 

10     Memahami proses dinamika hutan. 

11     Menganalisis ekosistem hutan. 

12   
Menentukan jenis 

pohon 

Menganalisis pohon berdasarkan 

taksonomi pohon. 

13     
Menganalisis pohon berdasarkan 

ciri morfologi pohon. 

14     
Menelaah jenis pohon menurut 

kunci determinasi. 

15     
Menentukan nama jenis pohon 

hutan alam. 

16     
Menentukan nama jenis pohon 

hutan tanaman. 

17     Menelaah spesimen herbarium. 

18   Menerapkan silvikultur Membangun Sumber Benih. 

19     Menguji mutu benih dan bibit.  



20     
Membuat bibit generatif, bibit 

vegetatif, kultur jaringan. 

21     
Mengembangkan rancangan 

pembibitan tanaman hutan. 

22     

Mengelola administrasi 

pembenihan dan pembibitan 

tanaman hutan. 

23     Merencanakan penanaman 

24     

Menentukan metode dan teknik 

pemeliharaan untuk memacu 

pertumbuhan tanaman sesuai 

perkembangan umur tanaman dan 

kondisi lahan.  

25     

Mengelola pemeliharaan tanaman 

hutan sesuai umur dan kerapatan 

tegakan untuk meningkatkan 

produktivitas hutan. 

26   
Mengelola Pengukuran 

Kayu 

Menunjukkan cara mengukur 

dimensi pohon sesuai dengan 

kondisi pohonnya. 

27     
Menentukan volume pohon hasil 

pengukuran dimensi pohon. 

28     

Menunjukkan cara mengukur 

dimensi kayu bulat sesuai dengan 

kondisi kayunya. 

29     

Menyaji data pengukuran dan 

volume kayu bulat hasil penentuan 

volume kayu bulat menggunakan 

software komputer. 

30     

Menentukan volume kayu bulat 

hasil pengukuran dimensi cacat 

kayu bulat. 

31     
Menyaji volume kayu bulat hasil 

penentuan volume cacat kayu bulat. 



32   
Mengelola pengukuran 

dan pemetaan hutan 

Menentukan kegiatan kerja dalam 

pengukuran dan pemetaan 

berdasarkan konsep dasar. 

33     

Menunjukkan cara pengukuran 

areal hutan dengan alat ukur 

sederhana, theodolit kompas, dan 

theodolit sudut. 

34     
Menganalisis fungsi alat 

pengukuran dan pemetaan hutan. 

35     

Menentukan kelebihan dan 

kekurangan alat-alat pengukuran 

dan pemetaan hutan. 

36   

Mengintegrasikan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

Menelaah konsep dasar, data 

spasial dan atribut Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dalam kaitan 

kegunaannya dalam bidang 

kehutanan. 

37     

Menelaah konsep dasar dan data 

spasial Sistem Informasi Geografis 

(SIG) dalam kaitan kegunaannya 

dalam bidang kehutanan. 

38     

Menelaah konsep dasar dan atribut 

Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dalam kaitan kegunaannya dalam 

bidang kehutanan. 

39     

Menentukan keterkaitan antar data 

spasial dan atribut Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dalam kaitan 

kegunaannya dalam bidang 

kehutanan. 

40   
Mengelola 

Inventarisasi Hutan 

Menelaah kegunaan teknik 

sampling dalam inventarisasi hutan. 

41     

Menelaah kegunaan teknik sample 

random sampling dalam 

inventarisasi hutan. 

42     

Menelaah kegunaan teknik 

systematic random sampling dalam 

inventarisasi hutan. 



43     

Menelaah kegunaan teknik 

stratified random sampling dalam 

inventarisasi hutan. 

44     

Menentukan banyak unit contoh 

dalam inventarisasi berdasarkan 

teknik sampling yang digunakan. 

45     

Menentukan banyak unit contoh 

dalam inventarisasi berdasarkan 

teknik simple random sampling. 

46     

Menentukan banyak unit contoh 

dalam inventarisasi berdasarkan 

teknik systematic random sampling. 

47     

Menentukan banyak unit contoh 

dalam inventarisasi berdasarkan 

teknik stratified random sampling. 

48     Membuat unit contoh di lapangan. 

49     

Membuat unit contoh dalam 

inventarisasi berdasarkan teknik 

simple random sampling di 

lapangan. 

50     

Membuat unit contoh dalam 

inventarisasi berdasarkan teknik 

systematic random sampling di 

lapangan. 

51     

Membuat unit contoh dalam 

inventarisasi berdasarkan teknik 

stratified random sampling di 

lapangan. 

52     

Menunjukkan cara inventarisasi 

hutan pada unit contoh yang telah 

dibuat. 

53     

Menunjukkan cara inventarisasi 

tegakan sebelum penebangan 

(ITSP) pada unit contoh yang telah 

dibuat. 



54     

Menunjukkan cara inventarisasi 

tegakan tinggal pada unit contoh 

yang telah dibuat. 

55     

Menunjukkan cara inventarisasi 

hutan menyeluruh berkala (IHMB) 

pada unit contoh yang telah dibuat. 

56     

Menyaji data hasil inventarisasi 

hutan dengan menggunakan 

software komputer. 

57     

Menyaji data hasil inventarisasi 

tegakan sebelum penebangan 

(ITSP) dengan menggunakan 

software komputer. 

58     

Menyaji data hasil inventarisasi 

tegakan tiinggal (ITT) dengan 

menggunakan software komputer. 

59     

Menyaji data hasil inventarisasi 

hutan menyeluruh berkala (IHMB) 

dengan menggunakan software 

komputer. 

60     

Mengolah data volume pohon hasil 

inventarisasi hutan menggunakan 

software pengolah data komputer 

sesuai petunjuk teknis. 

61     

Mengolah data volume pohon hasil 

inventarisasi tegakan sebelum 

penebangan (ITSP) menggunakan 

software pengolah data komputer 

sesuai petunjuk teknis. 

62     

Mengolah data volume pohon hasil 

inventarisasi tegakan tinggal (ITT) 

menggunakan software pengolah 

data komputer sesuai petunjuk 

teknis. 

63     

Mengolah data volume pohon hasil 

inventarisasi hutan menyeluruh 

berkala (IHMB) menggunakan 

software pengolah data komputer 

sesuai petunjuk teknis. 



64     

Menentukan nilai taksiran volume 

tegakan per Ha hasil inventarisasi 

hutan. 

65     

Menentukan nilai taksiran volume 

tegakan per Ha hasil inventarisasi 

tegakan sebelum penebangan 

(ITSP). 

66     

Menentukan nilai taksiran volume 

tegakan per Ha hasil inventarisasi 

tegakan tinggal (ITT). 

67     

Menentukan nilai taksiran volume 

tegakan per Ha hasil inventarisasi 

hutan menyeluruh berkala (IHMB). 

68     

Menyaji data taksiran volume 

tegakan per Ha hasil kegiatan 

inventarisasi hutan menggunakan 

software komputer. 

69     

Menyaji data taksiran volume 

tegakan per Ha hasil kegiatan 

inventarisasi tegakan sebelum 

penebangan (ITSP) menggunakan 

software komputer. 

70     

Menyaji data taksiran volume 

tegakan per Ha hasil kegiatan 

inventarisasi tegakan tinggal (ITT) 

menggunakan software komputer. 

71     

Menyaji data taksiran volume 

tegakan per Ha hasil kegiatan 

inventarisasi hutan menyeluruh 

berkala (IHMB) menggunakan 

software komputer. 

72   

Menentukan ukuran 

areal hutan dengan alat 

ukur digital 

Menelaah kegunaan alat ukur 

digital dalam pengukuran areal 

hutan. 

73     

Menelaah kelebihan alat ukur 

digital dalam pengukuran areal 

hutan. 



74     

Menelaah kelemahan alat ukur 

digital dalam pengukuran areal 

hutan. 

75     Mengkalibrasi alat ukur digital. 

76     
Memeriksa keberfungsian alat ukur 

digital sebelum digunakan. 

77     Mengkalibrasi alat ukur digital. 

78     Merawat alat ukur digital. 

79     

Menunjukkan cara mengukur areal 

hutan menggunakan alat ukur 

digital. 

80     
Mengolah data hasil pengukuran 

digital dengan komputer. 

81     

Menyaji informasi hasil olahan data 

pengukuran digital dengan 

menggunakan software komputer. 

Kode : 1.600GM2020 

Mata Ujian : Teknik Jaringan Akses (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya  

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya 

3     

Mampu mengemukakan 

karakteristik psikologi 

perkembangan pada tahapan 



operasi formal menurut 

pandangan Piaget 

4   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

5   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

6   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu (0) 

7     

Disajikan kasus PD seperti 

sulit berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan mata 

selalu berpindah, ketika PBM 

berlangsung, Peserta ujian 

(PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut 

8 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

9     

Diilustrasikan sebuah 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh seorang guru, PU 

mampu menentukan 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang digunakan oleh guru 

tersebut. 

10     
PU mampu menjelaskan ciri 

yang terdapat dalam model 



pembelajaran, pendekatan, 

metode, dan atau strategi 

pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran 

11   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

pembelajaran 

12 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan yang 

diampu (0) 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

13   

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

14   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang dimampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

15     

Disajikan sebuah tujuan 

pembelajaran, PU mampu 

menentukan pengalaman 

belajar yang paling awal 

diberikan sesuai dengan 

tujuan tersebut 



16     

PU mampu menentukan 

pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

17   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap 

18     

Disajikan ilustrasi tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar, PU 

mampu menentukan materi 

pembelajaran yang susuai 

dengan ilustrasi tersebut 

19   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

20   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

21 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

22   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

23   
Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 



baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

24     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

25     Menyusun RPP 

26     

Disajikan sebuah komponen 

RPP yang rumpang, PU 

mampu menunjukkan bagian 

yang tepat untuk mengisi 

bagian rumpang tersebut 

27     

Disajikan sebuah indikator 

pembelajaran yang 

mengandung kesalahan, PU 

mampu mengoreksi 

kesalahan yang terdapat 

dalam indikator tersebut 

28     

PU mampu mengidentifikasi 

unsur-unsur yang termuat 

dalam kegiatan pembelajaran 

dalam penulisan RPP 

29   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

30     

Disajikan gambar/ilustrasi 

PD yang sedang 

memperbaiki komputer tanpa 

mencabut kabel listrik, PU 

mampu menemukan 

kekeliruan tersebut.  

31   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

Menggunakan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 



dan mata pelajaran yang 

dimampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

32     

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran, PU mampu 

menunjukkan media yang 

tepat yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut. 

33     

PU mampu menjelaskan 

konsep media dan atau 

sumber belajar sebagai salah 

satu piranti pencapaian 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

34   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang dimampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

35 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu (0) 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

36     

Dilustrasikan sebuah slide 

yang kurang baik yang akan 

digunakan untuk 

menjelaskan sebuah proses 

kegiatan praktik untuk materi 

tertentu, PU mampu merevisi 

kekeliruan yang terdapat 

dalam slide power point 

tersebut 



37     

PU mampu mengidentifikasi 

kegunaan berbagai media 

pembelajaran 

38     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning dalam 

pembelajaran 

39 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

40     

Diilustrasikan peserta didik 

yang baru saja 

menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Praktiknya, PU 

mampu menyarankan dengan 

tepat kegiatan selanjutnya 

yang dapat dilakukan yang 

berkaitan dengan hasil 

laporan PD tersebut 

41     

PU mampu memilih kegiatan 

yang paling interaktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

42   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Memfasilitasi kegiatan 

belajar peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dan 

kreatifitas peserta didik 

43 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

44   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  



terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

45     

Diilustrasikan sebuah kelas 

yang PD-nya membolos 

lebih dari 50%, PU mampu 

memilih nasihat yang santun 

yang dapat membuat PD 

tidak lagi membolos pada 

hari yang lain 

46 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

47   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

48     

Disajikan sebuah ilustrasi 

hasil proyek dari sebuah 

kelompok belajar, PU 

mampu mengidentifikasi 

aspek penilaian yang akan 

digunakan untuk menilai 

hasil proyek PD tersebut 

49     

PU dapat menjelaskan 

kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam 

pemilihan bahan untuk 

penulisan indikator soal 

50   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 



51   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

52     

Disajikan sebuah indikator 

soal, PU dapat menunjukkan 

soal yang sesuai dengan 

indikator tersebut 

53     

PU dapat menjelaskan 

konsep pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 

54   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

55   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

56   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

57     

Disajikan data hasil penilaian 

proses dan penilaian hasil 

belajar seorang PD, PU 

mampu menentukan Nilai 

Rapor PD berdasarkan data 

tersebut. 

58     

PU mampu mengemukakan 

prinsip penyusunan 

instrumen penilaian 

59     
PU dapat menjelaskan 

konsep dasar penilaian 

60 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 



61     

Disajikan dalam bentuk 

Tabel, hasil penilaian 

sejumlah PD, PU mampu 

menunjukkan PD yang 

belum tuntas dalam 

pembelajaran tersebut 

62   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

63     

Disajikan data hasil penilaian 

yang memuat sejumlah siswa 

yang tuntas dan tidak tuntas, 

PU mampu memilih disain 

yang tepat untuk kegiatan 

remedial berdasarkan data 

tersebut 

64   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

65   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

66 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

67     

Disajikan ilustrasi PBM dari 

kegiatan Awal hingga ke 

akhir, PU dapat 

menunjukkan kegiatan 

refleksi yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut 



68   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

69   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menyususn proposal PTK 

70 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu 

(0) 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menyusun tujuan 

pembelajaran dengan 

menggunakan kaidah ABCD 

71 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Mengembangkan materi 

pelajaran disusun 

berdasarkan urutan logis dari 

yang sederhana (mudah) 

menuju ke materi yang 

komplek (sulit) 

72 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan 

Merencanakan kegiatan 

pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB) 

berdasarkan hasil refleksi 

73   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan keprofesionalan  

Merancang metode PTK 

untuk peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan 

74     

Disajikan ilustrasi 

kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan, PU mampu 

merumuskan masalah PTK 

sesuai dengan ilustrasi 

tersebut 

75 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

bahan ajar 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menganalisis aturan K3 

sesuai standar (Depnaker, 

OSHA)  

Menguraikan symbol K3 

berdasarkan standar 

2     
Mengidentifikasi peralatan K3 

sesuai jenis dan fungsinya 

3   

Mengevaluasi kaidah-kaidah 

K3, kerja bangku, teknik 

sambung, dan tata kelola 

bengkel 

Memeriksa kaidah-kaidah K3 

sesuai standar 

4     
Memeriksa kaidah-kaidah 

kerja bangku sesuai standar 

5     
Memeriksa kaidah-kaidah 

teknik sambung sesuai standar 

6     
Memeriksa kaidah-kaidah tata 

kelola bengkel sesuai standar 

7   

Mengevaluasi penggunaan 

standard K3, kerja bangku, 

teknik sambung, dan tata 

kelola bengkel 

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan 

standard K3 

8     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

penggunaan peralatan kerja 

bangku 

9     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

penggunaan peralatan teknik 

sambung 

10     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

perawatan dan perbaikan 

peralatan bengkel 



11   

Mengkreasi proyek bengkel 

elektronika sebagai 

implementasi K3, kerja 

bangku, teknik sambung dan 

montase, serta tata kelola 

bengkel 

Merancang desain proyek 

sebagai produk bengkel 

elektronika 

12     
Memproduksi proyek sebagai 

produk bengkel elektronika 

13     

Merencanakan panduan 

perakitan (buku manual) 

produk bengkel elektronika 

memenuhi standar K3 

14   

Menganalisis susunan bahan 

listrik (konduktor dan 

isolator) 

Menguraikan susunan atom 

bahan konduktor dan isolator 

berdasarkan standar 

15     

Mengidentifikasi bahan 

konduktor dan isolator sesuai 

jenis dan fungsinya 

16   

Mengevaluasi penggunaan 

hukum-hukum kelistrikan 

arus searah dan bolak-balik 

serta sistem satuan 

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan arus searah sesuai 

standar 

17     

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan arus bolak-balik1 

fase dan 3 fase sesuai standar 

18     
Memeriksa sistim satuan 

sesuai standar 

19   

Mengevaluasi proses 

pengujian sistim rangkaian 

listrik arus searah dan arus 

bolak-balik dengan alat ukur 

yang sesuai 

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan 

alat ukur besaran listrik 

20     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

pengujian sistem rangkaian 

21   

Mengkreasi sistim rangkaian 

dengan komponen pasif 

pada arus searah dan bolak-

Merencanakan gambar desain 

rangkaian kelistrikan R, C, L  



balik beserta proses 

pengujiannya 

22     

Merealisasikan rangkaian 

kelistrikan sebagai 

implementasi dari hukum-

hukum kelistrikan 

23     
Melakukan proses pengujian 

pada rangkaian kelistrikan 

24   

Menganalisis susunan bahan 

atom P/N dan 

semikonduktor 

Menguraikan pembentukan 

bahan P/N dan semikonduktor 

berdasarkan susunan atom 

25     

Mengidentifikasi komponen 

semikonduktor sesuai jenis dan 

fungsinya 

26   

Mengevaluasi penggunaan 

hukum-hukum kelistrikan 

pada semikonduktor dalam 

rangkaian dasar elektronika 

Memeriksa hukum-hukum 

kelistrikan pada komponen 

semikonduktor 

27     

Menentukan penerapan 

hukum-hukum kelistrikan 

dalam rangkaian dasar 

elektronika 

28   

Mengevaluasi proses 

pengujian komponen 

semikonduktor dalam 

rangkaian dasar elektronika 

Menemukan karakteristik pada 

pengujian komponen 

elektronika analog 

29     

Membedakan karakteristik 

komponen elektronika sebagai 

penguat dan sebagai sakelar 

30     

Menemukan karakteristik pada 

pengujian komponen 

elektronika digital 

31   

Mengkreasi sistim rangkaian 

dasar elektronika analog dan 

digital beserta proses 

pengujiannya 

Merencanakan gambar desain 

rangkaian pengujian 

komponen elektronika analog 

dan digital 



32     

Merealisasikan rangkaian 

pengujian komponen 

elektronika analog dan digital  

33     

Melakukan proses pengujian 

pada rangkaian dasar 

elektronika analog dan digital 

34   
Menganalisis dasar sistem 

telekomunikasi 

Menguraikan fungsi setiap 

bagian dalam arsitektur sistem 

telekomunikasi (media 

transmisi,catu daya,elemen 

dasar) 

35     

Mengidentifikasi sistem kerja 

komunikasi analog dan digital 

(modulasi, gambar teknik 

telekomunikasi) 

36     
Mengidentifikasi sistem 

jaringan LAN dan WAN 

37     
Menguraikan sistem 

komunikasi data dan NGN 

38   
Mengevaluasi dasar sistem 

telekomunikasi 

Memeriksa arsitektur sistem 

telekomunikasi (media 

transmisi,catu daya,elemen 

dasar) 

39     

Memeriksa sistem kerja 

komunikasi analog dan digital 

(modulasi, gambar teknik 

telekomunikasi) 

40     
Memeriksa sistem jaringan 

LAN dan WAN 

41     
Memeriksa sistem komunikasi 

data dan NGN 

42   
Menganalisis dasar sistem 

telekomunikasi 

Menemukan prosedur 

pemecahan masalah dalam 

membuat arsitektur sistem 

telekomunikasi (media 

transmisi,catu daya,elemen 

dasar) 



43     

Menemukan prosedur 

pemecahan masalah pada 

sistem kerja komunikasi 

analog dan digital 

44     

Menemukan prosedur 

pemecahan masalah pada 

sistem jaringan LAN dan 

WAN 

45     

Menemukan prosedur 

pemecahan masalah pada 

sistem komunikasi data dan 

NGN 

46   
Mengabtraksi dasar sistem 

telekomunikasi 

Merencanakan arsitektur 

sistem telekomunikasi (media 

transmisi,catu daya,elemen 

dasar) 

47     
Mengkategorikan sistem kerja 

komunikasi analog dan digital 

48     
Mengabstraksikan sistem 

jaringan LAN dan WAN 

49     
Mengabstraksikan komunikasi 

data dan NGN 

50   
Menganalisis instalasi 

jaringan akses tembaga 

Menguraikan jenis kabel, 

instalasi dan terminasi jaringan 

akses tembaga 

51     

Mengidentifikasi peralatan 

penyambungan jaringan akses 

tembaga 

52     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

pengukuran dan parameter 

jaringan akses tembaga 

53     

Mengidentifikasi jenis 

pemeliharaan jaringan akses 

tembaga 

54   
Mengevaluasi instalasi 

jaringan akses tembaga 

Merumuskan jenis kabel, 

instalasi dan terminasi jaringan 

akses tembaga 



55     

Merumuskan peralatan 

penyambungan jaringan akses 

tembaga 

56     

Merumuskan jenis-jenis 

pengukuran dan parameter 

jaringan akses tembaga 

57     

Merumuskan jenis 

pemeliharaan jaringan akses 

tembaga 

58   

Mengevaluasi prosedur 

instalasi jaringan akses 

tembaga 

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah instalasi 

dan terminasi jaringan akses 

tembaga 

59     

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah 

penyambungan jaringan akses 

tembaga 

60     

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah 

pengukuran jaringan akses 

tembaga 

61     

Merumuskan prosedur 

pemeliharaan jaringan akses 

tembaga 

62   
Merancang instalasi jaringan 

akses tembaga 

Menginstalasi dan terminasi 

jaringan akses tembaga 

63     
Merancang penyambungan 

kabel tembaga 

64     

Menganalisis pengukuran 

instalasi jaringan akses 

tembaga 

65     

Menganalisis hasil 

pemeliharaan jaringan akses 

tembaga 

66   
Menganalisis instalasi di 

pelanggan (CPE) 

Menguraikan jenis kabel, 

instalasi dan terminasi di 

pelanggan (CPE) 



67     

Mengidentifikasi peralatan 

penyambungan di pelanggan 

(CPE) 

68     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

pengukuran dan parameter di 

pelanggan (CPE) 

69     

Mengidentifikasi jenis 

pemeliharaan di terminal 

pelanggan (CPE) 

70   
Mengevaluasi instalasi di 

pelanggan (CPE) 

Merumuskan jenis kabel, 

instalasi dan terminasi di 

pelanggan (CPE) 

71     

Merumuskan peralatan 

penyambungan di pelanggan 

(CPE) 

72     

Merumuskan jenis-jenis 

pengukuran dan parameter di 

pelanggan (CPE) 

73     

Merumuskan jenis 

pemeliharaan di terminal 

pelanggan (CPE) 

74   
Mengevaluasi prosedur 

instalasi di pelanggan (CPE) 

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah instalasi 

dan terminasi di pelanggan 

(CPE) 

75     

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah 

penyambungan di pelanggan 

(CPE) 

76     

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah 

pengukuran di pelanggan 

(CPE) 

77     

Merumuskan prosedur 

pemeliharaan di terminal 

pelanggan (CPE) 



78   
Merancang instalasi di 

pelanggan (CPE) 

Menginstalasi dan terminasi di 

pelanggan (CPE) 

79     

Merancang penyambungan 

kabel di terminal pelanggan 

(CPE) 

80     
Menganalisis pengukuran 

instalasi di pelanggan (CPE) 

81     

Menganalisis hasil 

pemeliharaan instalasi di 

pelanggan (CPE) 

82   
Menganalisis instalasi 

jaringan akses fiber optik 

Menguraikan jenis kabel, 

instalasi dan terminasi jaringan 

akses fiber optik 

83     

Mengidentifikasi peralatan 

penyambungan jaringan akses 

fiber optik 

84     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

pengukuran dan parameter 

jaringan akses fiber optic 

85     

Menidentifikasi jenis 

pemeliharaan jaringan akses 

fiber optik 

86   
Mengevaluasi instalasi 

jaringan akses fiber optik 

Merumuskan jenis kabel, 

instalasi dan terminasi jaringan 

akses fiber optik 

87     

Merumuskan peralatan 

penyambungan jaringan akses 

fiber optik 

88     

Merumuskan jenis-jenis 

pengukuran dan parameter 

jaringan akses fiber optic 

89     

Merumuskan jenis 

pemeliharaan jaringan akses 

fiber optik 



90   

Mengevaluasi prosedur 

instalasi jaringan akses fiber 

optik 

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah instalasi 

dan terminasi jaringan akses 

fiber optik 

91     

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah 

penyambungan jaringan akses 

fiber optik 

92     

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah 

pengukuran jaringan akses 

fiber optik 

93     

Merumuskan prosedur 

pemeliharaan jaringan akses 

fiber optik 

94   
Merancang instalasi jaringan 

akses fiber optik 

Menginstalasi dan terminasi 

jaringan akses fiber optik 

95     
Merancang penyambungan 

kabel fiber optik 

96     

Menganalisis pengukuran 

instalasi jaringan akses fiber 

optik 

97     

Menganalisis hasil 

pemeliharaan jaringan akses 

tembaga  

98   
Menganalisis instalasi 

jaringan akses radio 

Menguraikan jenis kabel, 

instalasi dan terminasi jaringan 

akses radio 

99     

Mengidentifikasi peralatan 

penyambungan jaringan akses 

radio 

100     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

pengukuran dan parameter 

jaringan akses radio 

101     

Mengidentifikasi jenis 

pemeliharaan jaringan akses 

radio 



102   
Mengevaluasi instalasi 

jaringan akses radio 

Merumuskan jenis kabel, 

instalasi dan terminasi jaringan 

akses radio 

103     

Merumuskan peralatan 

penyambungan jaringan akses 

radio 

104     

Merumuskan jenis-jenis 

pengukuran dan parameter 

jaringan akses radio 

105     

Merumuskan jenis 

pemeliharaan jaringan akses 

radio 

106   
Mengevaluasi prosedur 

instalasi jaringan akses radio 

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah instalasi 

dan terminasi jaringan akses 

radio 

107     

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah 

penyambungan jaringan akses 

radio 

108     

Merumuskan prosedur 

pemecahan masalah 

pengukuran jaringan akses 

radio 

109     

Merumuskan prosedur 

pemeliharaan jaringan akses 

radio 

110   
Merancang instalasi jaringan 

akses radio 

Menginstalasi dan terminasi 

jaringan akses radio 

111     Menyambung kabel radio 

112     
Mengukur instalasi jaringan 

akses radio 

113     

Menganalisis hasil 

pemeliharaan jaringan akses 

radio 



114   

Menganalisis rancangan 

jaringan akses tembaga dan 

fiber optik 

Mengidentifikasi kriteria jenis 

pelanggan 

115     

Mengidentifikasi rancangan 

dasar dan rancangan rinci 

proyek jaringan akses tembaga 

dan fiber optik 

116     

Mengelola penjadwalan 

kegiatan proyek jaringan akses 

tembaga dan fiber optik 

117   

Mengevaluasi rancangan 

jaringan akses tembaga dan 

fiber optik 

Merumuskan kriteria jenis 

pelanggan 

118     

Merumuskan rancangan dasar 

dan rancangan rinci proyek 

jaringan akses tembaga dan 

fiber optik 

119     

Merumuskan penjadwalan 

kegiatan proyek jaringan akses 

tembaga dan fiber optik 

120   

Mengevaluasi prosedur 

rancangan jaringan akses 

tembaga dan fiber optik 

Merumuskan prosedur kriteria 

jenis pelanggan 

121     

Merumuskan prosedur 

pembuatan rancangan dasar 

dan rancangan rinci proyek 

jaringan akses tembaga dan 

fiber optik 

122     

Merumuskan prosedur 

penjadwalan kegiatan proyek 

jaringan akses tembaga dan 

fiber optik 

123   

Memvalidasi rancangan 

jaringan akses 

telekomunikasi 

Menilai kriteria jenis 

pelanggan 

124     
Menilai rancangan dasar dan 

rancangan rinci proyek 



jaringan akses tembaga dan 

fiber optik 

125     

Menilai penjadwalan kegiatan 

proyek jaringan akses tembaga 

dan fiber optik 

126   
Menganalisis rancangan 

jaringan akses radio 

Mengidentifikasi kriteria jenis 

pelanggan 

127     

Mengidentifikasi rancangan 

dasar dan rancangan rinci 

proyek jaringan akses radio 

128     

Mengelola penjadwalan 

kegiatan proyek jaringan akses 

radio 

129   
Mengevaluasi rancangan 

jaringan akses radio 

Merumuskan kriteria jenis 

pelanggan 

130     

Merumuskan rancangan dasar 

dan rancangan rinci proyek 

jaringan akses radio 

131     

Merumuskan penjadwalan 

kegiatan proyek jaringan akses 

radio 

132   

Mengevaluasi prosedur 

rancangan jaringan akses 

radio 

Merumuskan prosedur kriteria 

jenis pelanggan 

133     

Merumuskan prosedur 

pembuatan rancangan dasar 

dan rancangan rinci proyek 

jaringan akses radio 

134     

Merumuskan prosedur 

penjadwalan kegiatan proyek 

jaringan akses radio 

135   
Memvalidasi rancangan 

jaringan akses radio 

Menilai kriteria jenis 

pelanggan 

136     

Menilai rancangan dasar dan 

rancangan rinci proyek 

jaringan akses radio 



137     
Menilai penjadwalan kegiatan 

proyek jaringan akses radio 

Kode : 1.672GM1050 

Mata Ujian : Teknik Jaringan Tenaga Listrik (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial budaya 

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Intelektual 

(tingkat daya tangkap, 

kecerdasan penguasaan 

pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

2     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Emosional 

( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kematangan kejiwaan 

3     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Spiritual 

(taat, jujur, ketaqwaan 

dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama 

yang dianut 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai 

capaian perkembangan 

intelektual 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

dikelompokkan sesuai 



tingkat kesulitan 

belajarnya 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan 

sesuai dengan 

karakteristik materi yang 

akan diajarkan 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan 

dengan tepat 

8     

Berbagai metoda dan 

teknik pembalajaran 

dijelaskan dengan benar 

9     

Berbagai metoda dan 

teknik pembelajaran 

diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan 

hasil identifikasi 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar 



14     

Materi pembelajaran 

dipilih berdasarkan hasil 

identifikasi 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun di lapangan 

sesuai dengan komponen-

komponen RPP 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

18     

Pelaksanaan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macammacam teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan 

kegunaannya 



20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk 

mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampu 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) 

diidentifikasi sesuai 

dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

24     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi ( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan 

karakteristik kompetensi 



dasar pada setiap paket 

keahlian. 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

26     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

28   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian 

tindakan kelas dijelaskan 

dengan benar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Merancang jaringan 

transmisi tenaga listrik 

Menganalisis konstruksi menara/ 

tiang jaringan transmisi tenaga listrik  

2     
Menganalisis konstruksi saluran 

jaringan transmisi tenaga listrik  

3     
Menganalisis konstruksi isolator 

jaringan transmisi tenaga listrik  



4     
Menentukan basic design jaringan 

transmisi tenaga listrik  

5     

Melakukan perhitungan teknis yang 

berkaitan dengan perencanaan 

jaringan transmisi tenaga listrik  

6   

Memasang saluran dan 

isolator jaringan 

transmisi tenaga listrik 

Memperjelas simbol-simbol gambar 

saluran dan isolator jaringan 

transmisi tenaga listrik 

7     

Memperjelas teknik-teknik 

pemasangan saluran dan isolator 

jaringan transmisi tenaga listrik 

8     

Menggunakan peralatan kerja 

pemasangan saluran dan isolator 

jaringan transmisi tenaga listrik 

9   

Menguji hasil 

pemasangan saluran 

dan isolator jaringan 

transmisi tenaga listrik 

Memilih alat dan perlengkapan uji 

hasil pemasangan saluran dan 

isolator jaringan transmisi tenaga 

listrik 

10     

Menyusun prosedur pemeriksaan 

dan pengujian hasil pemasangan 

saluran dan isolator jaringan 

transmisi tenaga listrik  

11     

Memeriksa urutan fasa hasil 

pemasangan saluran dan isolator 

jaringan transmisi tenaga listrik 

12     

Memeriksa andongan, jarak antar 

hantaran, kekuatan pengikatan 

hantaran pada isolator dan isolator 

pada lengan menara jaringan 

transmisi tenaga listrik 

13     

Menguji tahanan isolasi jaringan 

hasil pemasangan saluran dan 

isolator jaringan transmisi tenaga 

listrik 

14   
Merancang jaringan 

distribusi tenaga listrik 

Menganalisis konstruksi menara/ 

tiang jaringan distribusi tenaga listrik  



15     
Menganalisis konstruksi saluran 

jaringan distribusi tenaga listrik  

16     
Menganalisis konstruksi isolator 

jaringan distribusi tenaga listrik  

17     
Menentukan basic design jaringan 

distribusi tenaga listrik  

18     

Melakukan perhitungan teknis yang 

berkaitan dengan perencanaan 

jaringan distribusi tenaga listrik 

19   

Memasang saluran dan 

isolator jaringan 

distribusi tenaga listrik 

Memperjelas simbol-simbol gambar 

saluran dan isolator jaringan 

distribusi tenaga listrik 

20     

Memperjelas teknik-teknik 

pemasangan saluran dan isolator 

jaringan distribusi tenaga listrik 

21     

Menggunakan peralatan kerja 

pemasangan saluran dan isolator 

jaringan distribusi tenaga listrik  

22   

Menguji hasil 

pemasangan saluran 

dan isolator jaringan 

distribusi tenaga listrik 

Memilih alat dan perlengkapan uji 

hasil pemasangan saluran dan 

isolator jaringan distribusi tenaga 

listrik 

23     

Menyusun prosedur pemeriksaan 

dan pengujian hasil pemasangan 

saluran dan isolator jaringan 

distribusi tenaga listrik  

24     

Memeriksa urutan fasa hasil 

pemasangan saluran dan isolator 

jaringan distribusi tenaga listrik 

25     

Memeriksa andongan, jarak antar 

hantaran, kekuatan pengikatan 

hantaran pada isolator dan isolator 

pada lengan menara jaringan 

distribusi tenaga listrik 

26     
Menguji tahanan isolasi jaringan 

hasil pemasangan saluran dan 



isolator jaringan distribusi tenaga 

listrik 

27   

Memasang instalasi 

gardu induk sistem 

tenaga listrik 

Menganalisis konfigurasi gardu 

induk sistem tenaga listrik  

28     

Menganalisis spesifikasi teknis 

transformator daya dan 

transformator ukur pada gardu induk 

sistem tenaga listrik  

29     

Menganalisis sistem busbar dan 

switchgear pada gardu induk sistem 

tenaga listrik  

30     
Menganalisis rangkaian kontrol pada 

gardu induk sistem tenaga listrik  

31     

Memperjelas simbol-simbol gambar 

rencana pada gardu induk sistem 

tenaga listrik 

32     

Memperjelas teknik-teknik 

pemasangan instalasi gardu induk 

sistem tenaga listrik  

33     

Menggunakan peralatan kerja 

pemasangan instalasi gardu induk 

sistem tenaga listrik  

34   

Menguji hasil 

pemasangan instalasi 

gardu induk sistem 

tenaga listrik 

Memilih alat dan perlengkapan uji 

hasil pemasangan instalasi gardu 

induk sistem tenaga listrik  

35     

Menyusun prosedur pemeriksaan 

dan pengujian hasil pemasangan 

instalasi gardu induk sistem tenaga 

listrik  

36     

Memeriksa urutan fasa pemasangan 

instalasi gardu induk sistem tenaga 

listrik 

37     
Memeriksa hasil pemasangan 

komponen utama, komponen bantu 



dan instalasi gardu induk sistem 

tenaga listrik 

38     

Memeriksa hasil pemasangan 

instalasi kontrol gardu induk sistem 

tenaga listrik 

39     
Menguji tahanan isolasi instalasi 

gardu induk sistem tenaga listrik 

40   

Memasang peralatan 

proteksi sistem tenaga 

listrik 

Menganalisis spesifikasi teknis 

peralatan proteksi sistem tenaga 

listrik  

41     
Menganalisis sistem instalasi 

proteksi sistem tenaga listrik  

42     

Memperjelas simbol-simbol gambar 

rencana pada instalasi proteksi 

sistem tenaga listrik 

43     

Memperjelas teknik-teknik 

pemasangan pada instalasi proteksi 

sistem tenaga listrik  

44     

Menggunakan peralatan kerja 

pemasangan pada instalasi proteksi 

sistem tenaga listrik 

45   

Menguji hasil 

pemasangan instalasi 

peralatan proteksi 

sistem tenaga listrik 

Menganalisis jenis gangguan sistem 

tenaga listrik  

46     
Menganalisis besar arus gangguan 

hubung singkat sistem tenaga listrik 

47     
Menganalisis koordinasi proteksi 

jaringan sistem tenaga listrik  

48     

Memilih alat dan perlengkapan uji 

hasil pemasangan instalasi proteksi 

sistem tenaga listrik  

49     

Menyusun prosedur pemeriksaan 

dan pengujian hasil pemasangan 

instalasi proteksi sistem tenaga 

listrik  



50     
Memeriksa kondisi dan efek 

gangguan sistem tenaga listrik 

51     

Memeriksa hasil pemasangan 

komponen utama, komponen bantu 

dan instalasi proteksi sistem tenaga 

listrik 

52   

Merencanakan 

pemeliharaan jaringan 

sistem tenaga listrik  

Memperjelas konsep pemeliharaan 

jaringan sistem tenaga listrik 

(transmisi, distribusi dan gardu 

induk) 

53   

Melaksanakan 

pemeliharaan jaringan 

sistem tenaga listrik 

Menganalisis teknis pemeliharaan 

jaringan sistem tenaga listrik 

(transmisi, distribusi dan gardu 

induk)  

54     

Menganalisis peralatan/perlengkapan 

yang diperlukan pada pemeliharaan 

jaringan sistem tenaga listrik 

(transmisi, distribusi dan gardu 

induk)  

55     
Memelihara jaringan transmisi 

sistem tenaga listrik 

56     
Memelihara jaringan distribusi 

sistem tenaga listrik 

57     
Memelihara gardu induk sistem 

tenaga listrik 

58   

Mengoperasikan 

jaringan sistem tenaga 

listrik 

Memperjelas konsep pengoperasian 

jaringan transmisi dan distribusi 

tenaga listrik 

59     

Menganalisis kondisi pengoperasian 

jaringan transmisi dan distribusi 

tenaga listrik  

60     

Menganalisis teknis pengoperasian 

jaringan transmisi dan distribusi 

tenaga listrik  

61     
Menganalisis peralatan/perlengkapan 

yang diperlukan pada pengoperasian 



jaringan transmisi dan distribusi 

tenaga listrik 

62     

Menentukan prosedur pengoperasian 

jaringan transmisi dan distribusi 

tenaga listrik  

Kode : 1.586GM1150 

Mata Ujian : Teknik Kendaraan Ringan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 



5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 



sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 



20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 



28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     
Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 



mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 



standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 



sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 



dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 



peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 



penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 



menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     
Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 



digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     
Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 



peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu 

Merawat berkala 

mekanisme katup 

Menelaah prinsip kerja 

sistem mekanisme katup 

2     
Merawat berkala 

mekanisme katup 

3   

Merawat berkala sistem 

pelumasan dan 

pendinginan 

Menelaah prinsip kerja 

sistem pelumasan dan 

pendinginan  

4     Menelaah minyak pelumas 

5     
Merawat berkala sistem 

pelumasan dan pendinginan 

6   

Merawat berkala sistem 

pemasukan dan 

pembuangan 

Menelaah prinsip kerja 

sistem pemasuk 

7     

Merawat berkala sistem 

pemasukan dan 

pembuangan 

8   
Merawat berkala sistem 

pengapian  

Menelaah prinsip kerja 

sistem pengapian 

konvensional dan elektronis 

9     

Merawat berkala sistem 

pengapian konvensional dan 

elektronis 

10   
Merawat berkala sistem 

bahan bakar bensin 

Menelaah prinsip kerja 

sistem bahan bakar bensin 

11     
Merawat berkala sistem 

bahan bakar bensin 



12   
Merawat berkala sistem 

bahan bakar Diesel 

Menelaah prinsip kerja 

sistem bahan bakar Diesel 

13     
Merawat berkala sistem 

bahan bakar Diesel 

14   
Merawat berkala sistem 

kopling 

Menelaah prinsip kerja 

sistem kopling 

15     
Merawat berkala sistem 

kopling 

16   
Merawat berkala 

transmisi manual  

Menelaah prinsip kerja 

transmisi manual 

17     
Merawat berkala transmisi 

manual  

18   
Merawat berkala 

transmisi otomatis  

Menelaah prinsip kerja 

transmisi otomatis 

19     
Merawat berkala transmisi 

otomatis 

20   

Merawat berkala poros 

propeller, gardan dan 

aksel roda 

Menelaah prinsip kerja 

poros propeller, gardan dan 

aksel roda  

21     

Merawat berkala poros 

propeller, gardan dan aksel 

roda 

22   
Merawat berkala sistem 

kemudi 

Menelaah prinsip kerja 

sistem kemudi  

23     
Merawat berkala sistem 

kemudi 

24   
Merawat berkala sistem 

rem 

Menelaah prinsip kerja 

sistem rem  

25     Merawat berkala sistem rem 

26   Merawat berkala roda 
Menelaah kodefikasi peleg 

dan ban  

27     
Merawat berkala peleg dan 

ban 



28   
Merawat berkala sistem 

supensi 

Menelaah prinsip kerja 

sistem suspensi 

29     
Merawat berkala sistem 

suspensi 

30   

Merawat berkala sistem 

penerangan, tanda dan 

pengaman 

Menelaah prinsip kerja 

sistem penerangan, tanda 

dan pengaman 

31     

Merawat berkala sistem 

penerangan, tanda dan 

pengaman 

32   

Merawat berkala sistem 

penghapus/ pembersih 

kaca 

Menelaah prinsip kerja 

penghapus/ pembersih kaca 

33     
Merawat berkala sistem 

penghapus / pembersih kaca 

34   
Merawat berkala sistem 

starter dan pengisian 

Menelaah prinsip kerja 

sistem starter dan pengisian 

35     
Merawat berkala sistem 

starter dan pengisian 

36   

Memperbaiki blok 

motor dan mekanisme 

engkol 

Menelaah blok motor dan 

mekanisme engkol 

37     

Mendiagnosis kerusakan 

blok motor dan mekanisme 

engkol 

38     
Memperbaiki blok motor 

dan mekanisme engkol 

39   

Memperbaiki kepala 

silinder dan mekanisme 

katup 

Menelaah kepala silinder 

dan mekanisme katup 

40     

Mendiagnosis kerusakan 

kepala silinder dan 

mekanisme katup 

41     
Memperbaiki kepala silinder 

dan mekanisme katup 



42   

Memperbaiki sistem 

pemasukan dan 

pembuangan 

Menelaah sistem pemasukan 

dan pembuangan  

43     

Mendiagnosis kerusakan 

sistem pemasukan dan 

pembuangan  

44     

Memperbaiki sistem 

pemasukan dan 

pembuangan 

45   

Memperbaiki sistem 

pelumasan dan 

pendinginan 

Menelaah sistem pelumasan 

dan pendinginan 

46     

Mendiagnosis kerusakan 

sistem pelumasan dan 

pendinginan 

47     
Memperbaiki sistem 

pelumasan dan pendinginan 

48   
Memperbaiki sistem 

rem 
Â Menelaah sistem rem  

49     
Mendiagnosis kerusakan 

sistem rem 

50     Memperbaiki sistem rem 

51   

Memperbaiki sistem 

penerangan, tanda dan 

pengaman 

Menelaah sistem 

penerangan, tanda dan 

pengaman 

52     

Mendiagnosis kerusakan 

sistem penerangan, tanda 

dan pengaman 

53     

Memperbaiki sistem 

penerangan, tanda dan 

pengaman 

54   

Memperbaiki sistem 

penghapus/ pembersih 

kaca 

Menelaah sistem 

penghapus/ pembersih kaca 



55     

Mendiagnosis kerusakan 

sistem penghapus/ 

pembersih kaca 

56     
Memperbaiki sistem 

penghapus/ pembersih kaca 

57   

Memperbaiki sistem 

pengapian konvensional 

dan elektronis 

Menelaah sistem pengapian 

konvensional dan elektronis 

58     

Mendiagnosis kerusakan 

sistem pengapian 

konvensional dan elektronis 

59     

Memperbaiki sistem 

pengapian konvensional dan 

elektronis 

60   
Memperbaiki sistem 

starter dan pengisian 

Menelaah sistem starter dan 

pengisian 

61     
Mendiagnosis kerusakan 

sistem starter dan pengisian 

62     
Memperbaiki sistem starter 

dan pengisian 

63   
Memperbaiki sistem 

kopling 
Menelaah sistem kopling 

64     
Mendiagnosis kerusakan 

sistem kopling 

65     Memperbaiki sistem kopling 

66   Memperbaiki transmisi Menelaah transmisi  

67     
Mendiagnosis kerusakan 

transmisi  

68     Memperbaiki transmisi  

69   

Memperbaiki poros 

propeller,gardan dan 

aksel roda  

Menelaah poros 

propeller,gardan dan aksel 

roda 



70     

Mendiagnosis kerusakan 

poros propeller,gardan dan 

aksel roda 

71     

Memperbaiki poros 

propeller,gardan dan aksel 

roda  

72   
Memperbaiki sistem 

bahan bakar bensin  

Â Menelaah sistem bahan 

bakar bensin  

73     
Mendiagnosis kerusakan 

sistem bahan bakar bensin 

74     
Memperbaiki sistem bahan 

bakar bensin  

75   
Memperbaiki sistem 

bahan bakar Diesel  

Menelaah sistem bahan 

bakar Diesel  

76     
Mendiagnosis kerusakan 

sistem bahan bakar Diesel 

77     
Memperbaiki sistem bahan 

bakar Diesel  

78   
Memperbaiki sistem 

kemudi 
Menelaah sistem kemudi 

79     
Mendiagnosis kerusakan 

sistem kemudi 

80     Memperbaiki sistem kemudi 

81   Memperbaiki roda Menelaah peleg dan ban 

82     
Mendiagnosis kerusakan 

peleg dan ban 

83     Memperbaiki peleg dan ban 

84   
Memperbaiki sistem 

suspensi 
Menelaah sistem suspensi  

85     
Mendiagnosis kerusakan 

sistem suspensi 

86     
Memperbaiki sistem 

suspensi 



87   
Melaksanakan wheel 

aligment  
Menelaah wheel aligment 

88     
Mendiagnosis kesalahan 

wheel aligment  

89     
Melaksanakan wheel 

aligment 

90   
Memperbaiki sistem Air 

Conditioning (AC) 

Menelaah sistem Air 

Conditioning (AC) 

91     

Mendiagnosis kerusakan 

sistem Air Conditioning 

(AC) 

92     
Â Memperbaiki sistem Air 

Conditioning (AC) 

93   Memperbaiki assesoris 

Menelaah sistem audio 

video dan sistem tambahan 

(GPS, dsb) 

94     

Mendiagnosis kerusakan 

pada sistem audio video dan 

sistem tambahan (GPS, dsb) 

95     

Memperbaiki sistem audio 

video dan sistem tambahan 

(GPS, dsb)  

Kode : 1.525GM2010 

Mata Ujian : Teknik Komputer dan Jaringan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya  

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  



2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya 

3     

Mampu mengemukakan 

karakteristik psikologi 

perkembangan pada tahapan 

operasi formal menurut 

pandangan Piaget 

4   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

5   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

6   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu (0) 

7     

Disajikan kasus PD seperti 

sulit berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan mata 

selalu berpindah, ketika PBM 

berlangsung, Peserta ujian 

(PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut. 

8 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

9   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 



yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

pembelajaran 

10     

Diilustrasikan sebuah 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh seorang guru, PU 

mampu menentukan 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang digunakan oleh guru 

tersebut 

11     

PU mampu menjelaskan ciri 

yang terdapat dalam model 

pembelajaran, pendekatan, 

metode, dan atau strategi 

pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran 

12 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan yang 

diampu (0) 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

13   

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

14   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang dimampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 



karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

15     

Disajikan sebuah tujuan 

pembelajaran, PU mampu 

menentukan pengalaman 

belajar yang paling awal 

diberikan sesuai dengan 

tujuan tersebut 

16     

PU mampu menentukan 

pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

17   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap 

18     

Disajikan ilustrasi tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar, PU 

mampu menentukan materi 

pembelajaran yang susuai 

dengan ilustrasi tersebut 

19   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

20   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 



21 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

22   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

23   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

24     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

25     Menyusun RPP 

26     

Disajikan sebuah komponen 

RPP yang rumpang, PU 

mampu menunjukkan bagian 

yang tepat untuk mengisi 

bagian rumpang tersebut 

27     

Disajikan sebuah indikator 

pembelajaran yang 

mengandung kesalahan, PU 

mampu mengoreksi kesalah 

yang terdapat dalam 

indikator tersebut 

28     

PU mampu mengidentifikasi 

unsur-unsur yang termuat 

dalam kegiatan pembelajaran 

dalam penulisan RPP 

29   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 



30     

Disajikan gambar/ilustrasi 

PD yang sedang 

memperbaiki komputer tanpa 

mencabut kabel listrik, PU 

mampu menemukan 

kekeliruan tersebut 

31   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

dimampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

32     

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran, PU mampu 

menunjukkan media yang 

tepat yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut 

33     

PU mampu menjelaskan 

konsep media dan atau 

sumber belajar sebagai salah 

satu piranti pencapaian 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

34   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang dimampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

35 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu (0) 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 



pengembangan yang 

mendidik 

36     

Dilustrasikan sebuah slide 

yang kurang baik yang akan 

digunakan untuk 

menjelaskan sebuah proses 

kegiatan praktik untuk materi 

tertentu, PU mampu merevisi 

kekeliruan yang terdapat 

dalam slide power point 

tersebut 

37     

PU mampu mengidentifikasi 

kegunaan berbagai media 

pembelajaran 

38     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning dalam 

pembelajaran 

39 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

40     

Diilustrasikan peserta didik 

yang baru saja 

menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Praktiknya, PU 

mampu menyarankan dengan 

tepat kegiatan selanjutnya 

yang dapat dilakukan yang 

berkaitan dengan hasil 

laporan PD tersebut 

41     

PU mampu memilih kegiatan 

yang paling interaktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

42   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Memfasilitasi kegiatan 

belajar peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dan 

kreatifitas peserta didik 



43 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

44   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

45     

Diilustrasikan sebuah kelas 

yang PD-nya membolos 

lebih dari 50%, PU mampu 

memilih nasihat yang santun 

yang dapat membuat PD 

tidak lagi membolos pada 

hari yang lain 

46 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

47   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

48     

Disajikan sebuah ilustrasi 

hasil proyek dari sebuah 

kelompok belajar, PU 

mampu mengidentifikasi 

aspek penilaian yang akan 

digunakan untuk menilai 

hasil proyek PD tersebut 



49     

PU dapat menjelaskan 

kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam 

pemilihan bahan untuk 

penulisan indikator soal 

50   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

51   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

52     

Disajikan sebuah indikator 

soal, PU dapat menunjukkan 

soal yang sesuai dengan 

indikator tersebut 

53     

PU dapat menjelaskan 

konsep pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 

54   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

55   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

56   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

57     

Disajikan data hasil penilaian 

proses dan penilaian hasil 

belajar seorang PD, PU 

mampu menentukan Nilai 

Rapor PD berdasarkan data 

tersebut 



58     

PU mampu mengemukakan 

prinsip penyusunan 

instrumen penilaian 

59     
PU dapat menjelaskan 

konsep dasar penilaian. 

60 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

61     

Disajikan dalam bentuk 

Tabel, hasil penilaian 

sejumlah PD, PU mampu 

menunjukkan PD yang 

belum tuntas dalam 

pembelajaran tersebut 

62   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

63     

Disajikan data hasil penilaian 

yang memuat sejumlah siswa 

yang tuntas dan tidak tuntas, 

PU mampu memilih disain 

yang tepat untuk kegiatan 

remedial berdasarkan data 

tersebut 

64   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

65   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 



66 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

67     

Disajikan ilustrasi PBM dari 

kegiatan Awal hingga ke 

akhir, PU dapat 

menunjukkan kegiatan 

refleksi yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut 

68   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

69   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menyususn proposal PTK 

70     

Disajikan ilustrasi 

kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan, PU mampu 

merumuskan masalah PTK 

sesuai dengan ilustrasi 

tersebut 

71 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu 

(0) 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menyusun tujuan 

pembelajaran dengan 

menggunakan kaidah ABCD 

72 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Mengembangkan materi 

pelajaran disusun 

berdasarkan urutan logis dari 

yang sederhana (mudah) 

menuju ke materi yang 

komplek (sulit) 



73 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan 

Merencanakan kegiatan 

pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB) 

berdasarkan hasil refleksi 

74   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan keprofesionalan  

Merancang metode PTK 

untuk peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan 

75 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

bahan ajar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Merencanakan sistem 

komunikasi data 

Menganalisis berbagai standar 

komunikasi data 

2     

Menganalisis proses 

komunikasi data dalam 

jaringan.komunikasi di 

berbagai bidang kehidupan 

3     

Menganalisis aspek-aspek 

teknologi komunikasi data dan 

suara.komunikasi di berbagai 

bidang kehidupan 

4     
Menganalisis kebutuhan 

telekomunikasi dalam jaringan 

5   

Merencanakan Sistem 

Komunikasi data 

menggunakan VoIP 

Menganalisis konsep kerja 

protokoler server softswitch 

6     

Menganalisis diagram 

rangkaian operasi komunikasi 

VoIP 



7     

Menganalisis bagan dan 

konsep kerja server softswitch 

berkaitan dengan PBX 

8     

Menerapkan konfigurasi 

ekstensi dan dial-plan server 

softswitch 

9     

Menerapkan prosedur instalasi 

server softswitch berbasis 

session initial protocol (SIP) 

10     

Menerapkan prosedur 

pengamatan kerja sistem 

komunikasi VoIP 

11   
Mengadministrasi Sistem 

Operasi Jaringan 

Menganalisis konsep dasar 

sistem operasi 

12     
Menginstalasi sistem operasi 

jaringan berbasis linux 

13     
Menganalisis proses service 

dan event 

14     
Menganalisis penjadwalan 

proses 

15     
Menganalisis penjadwalan 

CPU 

16     
Menganalisis manajemen 

memori 

17     Menganalisis sistem file 

18     

Menyajikan perintah dasar 

sistem operasi jaringan 

berbasis linux 

19     

Menganalisis menajemen 

aplikasi pada sistem operasi 

jaringan berbasis linux 

20     

Menganalisis manajemen user 

dan group pada sistem operasi 

jaringan 

21     Menganalisis proses booting  



22     
Menganalisis sistem backup 

dan recovery 

23   

Mengadministrasi layanan 

jaringan pada server 

tingkat dasar 

Menganalisis perangkat dan 

aplikasi server dalam jaringan 

komputer 

24     

Menganalisis prinsip kerja 

komunikasi client-server (port 

number, layanan jaringan) 

25     
Menguji konfigurasi remote 

server (telnet, ssh) 

26     
Menguji konfigurasi NTP 

server 

27     
Menguji konfogurasi samba 

server  

28     
Menguji konfigurasi DHCP 

server  

29     
Menguji konfigurasi DNS 

server  

30     
Menguji konfigurasi 

Web/HTTP server  

31   

Mengadministrasi layanan 

jaringan pada server 

tinglkat lanjut 

Menguji konfigurasi securing 

Web / HTTP Server 

32     
Menguji konfigurasi FTP 

Server 

33     
Menguji konfigurasi securing 

FTP Server  

34     
Menguji konfigurasi Mail 

Server 

35     
Menguji konfigurasi Web Mail 

Server 

36     
Menguji konfigurasi Proxy 

Server 



37   

Membangun Jaringan 

Nirkabel berdasarkan 

Topologi Jaringan yang 

digunakan 

Menganalisis gelombang radio 

sebagai media penyalur data 

38     
Membedakan jenis-jenis 

teknologi jaringan nirkabel 

39     

Menganalisis perancangan 

jaringan nirkabel (site survey, 

pointing) 

40     

Menganalisis karakteristik 

perangkat jaringan nirkabel 

(antenna, access point, wireless 

adapter) 

41     

Menginstalasi perangkat 

jaringan nirkabel (point to 

point, point to multipoint 

42     
Mengkonfigurasi perangkat 

jaringan nirkabel  

43   

Membangun Sistem 

Keamanan Jaringan 

Nirkabel berdasarkan 

Topologi Jaringan yang 

digunakan 

Mengkonfigurasi sistem 

keamanan jaringan nirkabel 

44     

Merencanakan sistem distribusi 

nirkabel (Wireless Distribution 

System) 

45     
Menganalisis perawatan dan 

perbaikan jaringan nirkabel 

46     Menguji jaringan nirkabel 

47   

Membangun sistem 

keamanan jaringan 

komputer berdasarkan 

Topologi Jaringan yang 

digunakan 

Menganalisis kemungkinan 

potensi ancaman dan serangan 

terhadap keamanan jaringan 

48     
Menganalisis sistem keamanan 

jaringan yang diperlukan 



49     

Menerapkan langkah-langkah 

penguatan host (host 

hardening) 

50     Membangun server DMZ 

51     
Menguji keamanan jaringan, 

host dan server 

52     
Menganalisis fungsi dan cara 

kerja server autentikasi 

53     

Menerapkan tata cara 

pengamanan komunikasi data 

menggunakan teknik 

kriptografi 

54   

Menerapkan sistem 

monitoring jaringan 

komputer 

Menganalisis firewall pada 

host dan server menggunakan 

IP Tables 

55     

Membedakan fungsi dan 

tatacara pengamanan server-

server layanan pada jaringan 

(email,webserver,ftp) 

56     

Membangun sistem monitoring 

server (IPTables, MRTG, 

Nagios, Cacti, Acidlab) 

57   

Membuat project sistem 

jaringan small office home 

office (SOHO) 

Merancang sistem jaringan 

SOHO 

58     
Menganalisis kebutuhan 

perangkat jaringan SOHO 

59     Membangun jaringan SOHO 

60     Menguji sistem jaringan SOHO 

Kode : 1.690GM4060 

Mata Ujian : Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik 

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual 

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 

4   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

5     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

6   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

7     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

9     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 



10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

11     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik. 

12     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan 

implikasinya. 

13   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara k 

14     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

15 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 



16     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

17     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

18   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. 

19     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

20   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

21     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

22   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 



pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

23     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

24   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari. 

25     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari. 

26   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

27     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur. 

28 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 



prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

29     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

30   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

31     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

32   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 

33     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

34     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari pesertadidik 

35     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

36     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

37     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 



38     Menyusun RPP 

39   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

40     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

41     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

42     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

43   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

44     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

45   
Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 



pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

46     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

47 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

48     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

49     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

50     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

52 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 



mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

mencapai prestasi secara 

optimal  

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

53     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

54     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran. 

55   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui 

potensinya.  

56     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

57 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

58     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

59     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 

60   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 



interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

61     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

62     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

63     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

65     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

67     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik 

prosedur penilaian hasil 

belajar  



69     

Menguraikan teknik 

prosedur evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

70     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

71     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

72   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

73     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

75     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

76     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

77   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

78     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

79     
Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 



dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

80   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  

81     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

82 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik 

83     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

84     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

85   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

86     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar 

87     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

88   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

89     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 



kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku 

90   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran 

91     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

92 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

93     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

94   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

95     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

96     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

97   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 



98     Menyususn proposal PTK 

99     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  

100     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menganalisis hubungan 

aspek klimatologi dan 

ekosistem hutan 

Mengidentifikasi faktor 

pembentuk dan pengendali cuaca 

dan iklim 

2     
Mengukur unsur cuaca 

berdasarkan standar BMG 

3     
Mengklasifikasikan tipe iklim 

berdasarkan data unsur cuaca 

4     

Memahami hubungan timbal 

balik iklim terhadap hutan dan 

hutan terhadap iklim mikro dan 

iklim global 

5     

Menganalisis pengaruh tipe 

iklim terhadap produktivitas dan 

dinamika hutan 

6     
Menginstalasi dan mengkalibrasi 

alat pengukur unsur cuaca 

7     
Mengkalibrasi alat pengukur 

unsur cuaca 

8   

Menganalisis hubungan 

aspek tanah dan ekosistem 

hutan 

Menganalisis jenis batuan 

pembentuk tanah 

9     
Menganalisis faktor fisika, kimia 

dan biologi tanah 



10     
Menganalisis pengaruh tanah 

terhadap ekosistem hutan 

11     

Menganalisis pengaruh jenis 

tanah terhadap sistem 

pengusahaan hutan 

12   
Memahami Ekosistem 

Hutan 
Membedakan tipe hutan 

13     
Memahami proses dinamika 

hutan 

14     Menganalisis ekosistem hutan 

15   Menentukan jenis pohon 
Menganalisis pohon berdasarkan 

taksonomi pohon 

16     
Menganalisis pohon berdasarkan 

ciri morfologi pohon 

17     
Menelaah jenis pohon menurut 

kunci determinasi 

18     
Menentukan nama jenis pohon 

hutan alam 

19     
Menentukan nama jenis pohon 

hutan tanaman 

20     Menelaah spesimen herbarium 

21     
Mengembangkan spesimen 

herbarium 

22     

Mendesain tata letak 

penyimpanan spesimen 

herbarium 

23   Menerapkan silvikultur Membangun Sumber Benih 

24     Menguji mutu benih dan bibit 

25     
Membuat bibit generatif, bibit 

vegetatif, kultur jaringan 

26     
Mengembangkan rancangan 

pembibitan tanaman hutan 



27     

Mengelola administrasi 

pembenihan dan pembibitan 

tanaman hutan 

28     Merencanakan penanaman 

29     

Menentukan metode dan teknik 

pemeliharaan untuk memacu 

pertumbuhan tanaman sesuai 

perkembangan umur tanaman 

dan kondisi lahan 

30     

Mengelola pemeliharaan 

tanaman hutan sesuai umur dan 

kerapatan tegakan untuk 

meningkatkan produktivitas 

hutan 

31   
Mengelola Pengukuran 

Kayu 

Menunjukkan alat dan cara kerja 

alat ukur dimensi pohon 

32     

Menunjukkan cara mengukur 

dimensi pohon sesuai dengan 

kondisi pohonnya 

33     
Menentukan volume pohon hasil 

pengukuran dimensi pohon 

34     

Menyaji data pengukuran 

dimensi pohon menggunakan 

software komputer 

35     

Menunjukkan cara mengukur 

dimensi kayu bulat sesuai 

dengan kondisi kayunya 

36     

Menentukan volume kayu bulat 

hasil pengukuran dimensi cacat 

kayu bulat (0) 

37     

Menyaji data pengukuran dan 

volume kayu bulat hasil 

penentuan volume kayu bulat 

menggunakan software 

komputer 

38     
Menganalisis konsep penentuan 

volume cacat kayu bulat 



39     

Menentukan volume kayu bulat 

hasil pengukuran dimensi cacat 

kayu bulat 

40     

Menyaji volume kayu bulat hasil 

penentuan volume cacat kayu 

bulat 

41   

Menentukan alat-alat 

pengukuran dan pemetaan 

hutan 

Menelaah konsep, prosedur 

pengukuran dan pemetaan hutan 

42     

Menentukan kegiatan kerja 

dalam pengukuran dan pemetaan 

berdasarkan konsep dasar 

43     

Menunjukkan cara pengukuran 

areal hutan dengan alat ukur 

sederhana, theodolit kompas, dan 

theodolit sudut 

44     
Mendesain peta hutan secara 

manual dan digital 

45     
Menganalisis fungsi alat 

pengukuran dan pemetaan hutan 

46     

Menentukan kelebihan dan 

kekurangan alat-alat pengukuran 

dan pemetaan hutan 

47     

Menentukan kegiatan kerja 

dalam perawatan alat 

pengukuran dan pemetaan hutan 

48   
Mengintegrasikan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) 

Menelaah konsep dasar, data 

spasial dan atribut Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dalam 

kaitan kegunaannya dalam 

bidang kehutanan 

49     

Menentukan keterkaitan antar 

data spasial dan atribut Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dalam 

kaitan kegunaannya dalam 

bidang kehutanan 



50     
Menginstall aplikasi/software 

SIG ke komputer/laptop 

51     

Mengelola data menggunakan 

aplikasi/software SIG sesuai 

petunjuk teknis 

52     
Menelaah informasi dasar yang 

bersifat spasial dan non spasial 

53     
Menentukan skala peta untuk 

informasi dasar yang spasial 

54     

Menentukan metode pemetaan 

dan skala peta untuk informasi 

dasar non spasial 

55     

Mengevaluasi penggunaan 

aplikasi/software SIG dalam 

bidang konservasi sumber daya 

hutan 

56     

Membuat desain Sumber Daya 

Hutan dengan menggunakan SIG 

sesuai prosedur 

57   

Membuat pencatatan dan 

pelaporan data survey dan 

monitoring 

keanekaragaman hayati 

sesuai metode 

Menguraikan pencatatan data 

survey keanekaragaman hayati 

sesuai metode 

58     

Mendemonstrasikan pencatatan 

data survey keanekaragaman 

hayati sesuai metode 

59     

Menyimpulkan pelaporan data 

survey keanekaragaman hayati 

sesuai metode 

60     

Merumuskan pelaporan data 

survey keanekaragaman hayati 

sesuai metode 

61     

Menguraikan monitoring 

keanekaragaman hayati sesuai 

metode 



62     

Mendemonstrasikan monitoring 

keanekaragaman hayati sesuai 

metode 

63   

Memodifikasi alat bantu 

untuk mengidentifikasi 

tumbuhan dan satwa liar 

Memilih alat bantu untuk 

mengidentifikasi tumbuhan 

64     

Mendemonstrasikan alat bantu 

untuk mengidentifikasi 

tumbuhan 

65     
Memilih alat bantu untuk 

mengidentifikasi satwa liar 

66     
Mendemonstrasikan alat bantu 

untuk mengidentifikasi satwa liar 

67   

Membuat kriteria 

tumbuhan dan satwa liar 

yang dilindungi 

Menguraikan pengertian jenis 

tumbuhan dan satwa liar yang 

dilindungi sesuai ketentuan 

68     

Melengkapi pengertian jenis 

tumbuhan dan satwa liar yang 

dilindungi sesuai ketentuan 

69     

Membeda-bedakan jenis 

tumbuhan dan satwa liar yang 

dilindungi berdasarkan jenisnya 

70     

Menunjukkan jenis tumbuhan 

dan satwa liar yang dilindungi 

berdasarkan jenisnya 

71     

Menyimpulkan jenis tumbuhan 

dan satwa liar yang dilindungi 

berdasarkan kriteria baku 

72     

Menunjukkan jenis tumbuhan 

dan satwa liar yang dilindungi 

berdasarkan kriteria baku 

73   

Membuat identifikasi jenis 

tumbuhan dan satwa liar 

yang dilindungi 

Mengorganisasikan tahapan 

teknis identifikasi jenis 

tumbuhan dan satwa liar yang 

dilindungi 



74     

Mengkonstruksikan tahapan 

teknis identifikasi jenis 

tumbuhan dan satwa liar yang 

dilindungi 

75     

Menguraikan identifikasi jenis 

tumbuhan dan satwa liar yang 

dilindungi sesuai ketentuan 

76     

Mendemonstrasikan identifikasi 

jenis tumbuhan dan satwa liar 

yang dilindungi sesuai ketentuan 

Kode : 1.401GM1010 

Mata Ujian : Teknik Konstruksi Baja (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteris-tik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosialbudaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat daya 

tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

(C3) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Emosional ( sabar, toleran, 

santun dll) diidentifikasi 

sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan (C2) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianut (C2) 



4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifi-kasi 

sesuai capaian 

perkembangan 

intelektual.(C2) 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dikelompokkan 

sesuai tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembela-jaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang aka 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

dibedakan dengan tepat.(C2) 

8     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (C2). 

9     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C3) 

10 

Mengem-bangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. (C2) 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi (C3) 

12   
Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar. (C2) 



dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran. 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) 

14     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi(C4) 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk kegiatan 

di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan. (C2) 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponenkomponen RPP. 

(C5). 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan 

di lapangan (memperhatikan 

st 

18     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran. 

(C3) 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Macammacam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 



kepentingan 

pembelajaran. 

sesuai dengan kegunaannya. 

(C2) 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal.  

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C2) 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

perestasi secara optimal (C5) 

22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu. 

(C3) 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu.  

Aspekaspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian (1) 

24     

Aspek-aspek profesional dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

(sikap, pengetahuan dan 

keterampilan) ditentukan 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian(2) 



25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar.  

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar. (C2) 

26     

Kisikisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian. (C5) 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisikisi . (C5) 

28   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan. (C3) 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar . (C2) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Menganalisis ilmu 

Mekanika Teknik bangunan 

yang terkait dengan teknik 

konstruksi baja 

Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi struktur 

bangunan berdasarkan 

kriteria desain dan 

pembebanan. 

2     

Menganalisis macam-macam 

gaya dalam struktur 

bangunan 

3     

Menganalisis gaya batang 

pada struktur konstruksi baja 

sederhana. 



4   

Menganalisis Ilmu 

konstruksi bangunan yang 

terkait dengan teknik 

konstruksi baja 

Menguraikan prinsip-prinsip 

struktur konstruksi baja 

5     

Menganalisis jenis dan 

fungsi struktur bangunan 

berdasarkan karakteristik 

6     

Mengkategori macam-

macam pekerjaan konstruksi 

baja 

7   

Menguasai Ilmu ukur tanah 

yang terkait dengan 

perencanaan pembangunan 

konstruksi baja 

Melakukan pekerjaan 

konstruksi baja dengan 

menggunakan alat survey 

dan pemetaan sederhana 

8     

Menerapkan teknik 

pengoperasian alat sipat datar 

(leveling) dan alat sipat 

ruang (theodolit). 

9   

Mengevaluasi pengujian 

material pekerjaan 

konstruksi baja. 

Mengevaluasi hasil 

pengujian mutu baja pada 

pekerjaan konstruksi baja. 

10     

Mengevaluasi hasil 

pengujian kekuatan 

sambungan konstruksi baja. 

11   

Menganalisis berbagai 

macam pengetahuan 

Teknologi dasar Konstruksi 

Baja 

Menguraikan berbagai 

prinsip dasar dan peraturan-

peraturan terkait dengan 

teknologi konstruksi baja. 

12     
Menganalisis tegangan pada 

struktur konstruksi baja 

13     
Menguraikan prinsip-prinsip 

perencanaan konstruksi baja. 

14     
Merancang dimensi 

konstruksi baja (2) 

15   

Merancang sambungan-

sambungan struktur 

konstruksi baja. 

Menguraikan gaya-gaya yang 

bekerja pada sambungan-



sambungan struktur 

konstruksi baja  

16     

Menguraikan prinsip-prinsip 

perhitungan pada 

sambungan-sambungan 

struktur konstruksi baja  

17     
Merancang sambungan 

struktur konstruksi baja 

18   
Merencanakan proyek 

konstruksi baja  

Merancang konsep proyek 

konstruksi baja 

19     
Merancang proyek 

konstruksi baja. 

20     
Mengevaluasi model proyek 

konstruksi baja. 

21   

Merencanakan konstruksi 

baja dengan menggunakan 

perangkat lunak 

(software).bb 

Merancang model struktur 

konstruksi baja. 

22     

Menentukan beban dan 

pembebanan pada struktur 

konstruksi baja. 

23     

Menentukan dimensi profil 

baja yang digunakan pada 

struktur konstruksi baja. (2) 

24   
Merancang gambar 

konstruksi baja. 

Menganalisis gambar 

arsitektur, gambar rencana, 

gambar kerja (shop drawing) 

dan gambar pelaksanaan (as 

built drawing).  

25     

Merencanakan gambar kerja 

(shop drawing) konstruksi 

baja dari terjemahan gambar 

arsitektur secara manual. 

26     

Merencanakan gambar kerja 

(shop drawing) konstruksi 

baja dengan menggunakan 

perangkat lunak (software) 



27   

Merencanakan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) 

pekerjaan konstruksi baja 

Mengevaluasi perhitungan 

volume pekerjaan konstruksi 

baja. 

28     

Menganalisis harga satuan 

pada pekerjaan konstruksi 

baja. 

29     

Mengevaluasi perhitungan 

Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) pekerjaan konstruksi 

baja. 

30   

Menganalisis berbagai 

pekerjaan persiapan dalam 

pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi baja. 

Menganalisis kebutuhan 

peralatan dan bahan yang 

dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi baja. 

31     
Merencanakan estimasi biaya 

pelaksanaan pekerjaan (0) 

32     
Merencanakan pekerjaan 

persiapan fabrikasi. 

33   

Merancang pelaksanaan 

pendirian (erection) 

konstruksi baja.  

Merancang gambar 

pelaksanaan (as built 

drawing).  

34     
Merancang perakitan dan 

pengelasan konstruksi. 

35     
Mendirikan (erection) 

konstruksi struktur baja. (0) 

36     

Merancang pekerjaan 

finishing konstruksi struktur 

baja. 

37   

Merencanakan proses 

pengawasan pekerjaan 

pendirian (erection) 

konstruksi baja. 

Merencanakan pengawasan 

pekerjaan kontraktor. 

38     

Merencanakan pengawasan 

pekerjaan pengukuran dan 

leveling. 



39     

Merencanakan pengawasan 

pengadaan material, 

peralatan dan tenaga kerja. 

40     

Merencanakan pengawasan 

pekerjaan fabrikasi 

komponen. 

41   

Merencanakan proses 

pemeliharaan bangunan 

konstruksi baja.  

Merencanakan jadwal proses 

pemeliharaan bangunan 

konstruksi baja. 

42     
Merencanakan pengecatan 

ulang bangunan. 

43     
Merencanakan pekerjaan 

penggantian elemen struktur. 

44     
Merencanakan pekerjaan 

pemeriksaan bangunan baja 

45   

Merencanakan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja serta 

Lingkungan Hidup K3LH 

pada pekerjaan konstruksi 

baja. 

Menerapkan peraturan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja serta Lingkungan 

Hidup K3LH. 

46     

Merencanakan sarana dan 

prasarana Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja serta 

Lingkungan Hidup K3LH. 

47     

Menerapkan tindakan darurat 

pada Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja serta 

Lingkungan Hidup K3LH. 

Kode : 1.403GM1010 

Mata Ujian : Teknik Konstruksi Batu dan Beton (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Intelektual 

(tingkat daya tangkap, 



emosional,dan 

intelektual 

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosialbudaya 

kecerdasan penguasaan 

pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

2     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Emosional 

( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kematangan kejiwaan 

3     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Spiritual 

(taat, jujur, ketaqwaan 

dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama 

yang dianut 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai 

capaian perkembangan 

intelektual 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan 

belajarnya 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik 

materi yang akan 

diajarkan 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 



learning) dibedakan 

dengan tepat 

8     

Berbagai metoda dan 

teknik pembalajaran 

dijelaskan dengan benar 

9     

Berbagai metoda dan 

teknik pembelajaran 

diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan 

hasil identifikasi 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

14     

Materi pembelajaran 

dipilih berdasarkan hasil 

identifikasi 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun di lapangan 



sesuai dengan komponen-

komponen RPP. 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

18     

Pelaksanaan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan 

kegunaannya 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 



22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk 

mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampu 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) 

diidentifikasi sesuai 

dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

24     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi ( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan 

karakteristik kompetensi 

dasar pada setiap paket 

keahlian 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

26     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi  



28   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian 

tindakan kelas dijelaskan 

dengan benar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan 

pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengelola pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan 

kerja serta lingkungan hidup 

(K3LH) untuk pekerjaan 

konstruksi batu dan beton  

Merencanakan Alat Pelindung Diri 

(APD) untuk K3LH pada 

pekerjaan konstruksi batu dan 

beton sesuai dengan kebutuhan 

2     
Mengelola potensi bahaya untuk 

ditindaklanjuti 

3     

Mengevaluasi pelaksanaan K3LH 

pada pekerjaan konstruksi batu dan 

beton  

4     
Mengevaluasi hasil pemeriksaan 

slump beton sesuai dengan SNI 

5   

Mengelola peralatan tangan 

dan mekanik/listrik untuk 

pekerjaan konstruksi batu dan 

beton sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan 

Merencanakan peralatan tangan 

dan mekanik/listrik untuk 

pekerjaan konstruksi batu dan 

beton sesuai dengan spesifikasi 

teknis  

6     

Merencanakan peralatan tangan 

dan mekanik/listrik untuk 

pekerjaan konstruksi batu dan 



beton sesuai dengan spesifikasi 

teknis  

7   

Mengelola hasil pengukuran 

untuk pekerjaan konstruksi 

batu dan beton 

Mengevaluasi pemasangan papan 

duga (bowplank) pada pekerjaan 

konstruksi batu dan beton sesuai 

dengan gambar denah 

8     

Menyajikan hasil pemasangan 

papan duga (bowplank) pada 

pekerjaan konstruksi batu dan 

beton sesuai dengan gambar denah 

9   

Menentukan berbagai jenis 

dan macam bahan bangunan 

untuk konstruksi batu dan 

beton sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 

Menentukan peralatan/mesin untuk 

pengujian bahan-bahan bangunan 

sesuai dengan SNI 

10     

Memeriksa kualitas semen, 

agregat, kapur, teras, gips, air dan 

lain sebagainya untuk pembuatan 

adukan dan beton sesuai dengan 

SNI 

11     

Memeriksa kualitas bata merah, 

batako, genting, ubin, keramik, 

bata ringan, conblok, paving blok 

dan lain sbagainya sesuai dengan 

SNI 

12   

Merancang gambar kerja pada 

pekerjaan konstruksi batu dan 

beton  

Memperjelas rencana gambar kerja 

dalam pekerjaan konstruksi batu 

dan beton  

13     

Menganalisis gambar kerja pada 

pekerjaan konstruksi batu dan 

beton sesuai perubahan yang telah 

disepakati 

14     

Mengevaluasi gambar kerja pada 

pekerjaan konstruksi batu dan 

beton  

15   

Mengelola pemasangan 

pondasi batu kali/batu 

gunung, beton/beton 

Memperjelas jenis atau macam 

pondasi (pondasi dalam, dangkal 

atau pondasi langsung, dan tidak 



bertulang sesuai dengan 

kondisi tanah 

langsung) sesuai dengan konsep 

mekanika tanah 

16     

Memeriksa bahan dan alat serta 

adukan untuk pemasangan pondasi 

batu kali/batu gunung serta batu 

bata sesuai dengan SNI 

17     

Mengevaluasi berbagai 

pemasangan pondasi seperti; batu 

kali/batu gunung dan batu bata 

berdasarkan gambar rencana atau 

spesifikasi teknis 

18   

Mengelola pekerjaan 

pasangan batu untuk dinding 

pada konstruksi batu dan 

beton sesuai dengan gambar 

kerja 

Menganalisis berbagai jenis dan 

macam pasangan batu dan kosen 

seperti; batu, bata bata, batako, 

bata ringan dan conblok untuk 

dinding/tembok dan kosen pada 

pekerjaan konstruksi batu dan 

beton sesuai dengan 

peruntukannya 

19     

Mendemostrasikan pemasangan 

dinding dan kosen dengan berbagai 

jenis dan macam bahan  

20     

Mengevaluasi hasil pemasangan 

dinding/tembok untuk konstruksi 

batu dan beton sesuai dengan 

gambar kerja/rencana 

21   

Mengelola pelaksanaan 

pekerjaan plesteran dan acian 

sesuai spesifikasi teknis dan 

persyaratan yang berlaku. 

Memperjelas pekerjaan plesteran 

dan acian sesuai spesifikasi teknis 

dan persyaratan yang berlaku 

22     

Menganalisis persiapan 

pelaksanaan plesteran dan acian, 

tentang kualitas bahan, peralatan, 

dan tahapan pelaksanaannya serta 

kaitanya dengan K3LH 

23     

Mengevaluasi pelaksanaan 

pekerjaan plesteran sesuai dengan 

gambar kerja 



24   

Mengelola pengecatan pada 

pekerjaan konstruksi batu dan 

beton sesuai dengan SNI 

Memperjelas berbagai teknik 

pengecatan pada pekerjaan 

konstruksi batu dan beton sesuai 

dengan SNI 

25     

Memperjelas berbagai macam cat 

yang dapat dipergunakan untuk 

pengecatan pada konstruksi batu 

dan beton 

26     

Memperjelas berbagai teknik 

pengecatan pada pekerjaan 

konstruksi batu dan beton sesuai 

dengan SNI 

27   

Mengelola pemasangan 

konstruksi papan gypsum 

sesuai gambar hasil rancangan 

Memperjelas pemasangan 

konstruksi papan gypsum sesuai 

dengan gambar hasil rancangan 

28     

Mengevaluasi hasil pemasangan 

konstruksi papan gypsum sesuai 

dengan gambar hasil rancangan 

29   

Mengelola pemasangan 

ornament dan batu hias sesuai 

gambar hasil rancangan 

Memperjelas prosedur pemasangan 

ornament dan batu hias sesuai 

gambar hasil rancangan 

30     

Memeriksa persiapan peralatan dan 

bahan untuk pemasangan ornament 

dan batu hias sesuai gambar hasil 

rancangan  

31     

Mengevaluasi hasil pemasangan 

ornament dan bat hias sesuai 

gambar hasil rancangan  

32   

Mengelola pekerjaan 

pemasangan; granit, keramik 

untuk lantai dan dinding pada 

pekerjaan konstruksi batu dan 

beton sesuai dengan 

spesifikasi teknis dan gambar 

kerja 

Menginterpretasi berbagai teknik 

pemasangan granit dan keramik 

untuk lantai dan dinding pada 

pekerjaan konstruksi batu dan 

beton sesuai dengan ketentuan dan 

syarat yang berlaku 

33     

Memeriksa persiapan pemasangan 

granit dan keramik untuk lantai 

dan dinding pada pekerjaan 

konstruksi batu dan beton meliputi; 



kualitas bahan, peralatan/mesin, 

sesuai dengan SNI 

34     

Mengevaluasi hasil pemasangan 

granit dan keramik untuk lantai 

dan dinding pada pekerjaan 

konstruksi batu dan beton sesuai 

dengan ketentuan dan syarat yang 

berlaku 

35   

Mengelola pemasangan 

tembok penahan dan saluran 

sesuai dengan gambar kerja 

Memperjelas prosedur pemasangan 

tembok penahan tanah dan saluran 

sesuai dengan gambar kerja 

36     

Menganalisis bentuk-bentuk 

tembok penahan tanah dan saluran 

untuk pekerjaan konstruksi batu 

dan beton sesuai dengan gambar 

kerja 

37   

Mengelola pemasangan 

rangka atap baja ringan dan 

penutup atap pada pekerjaan 

konstruksi batu dan beton 

sesuai dengan gambar kerja 

Memperjelas teknik-teknik 

pemasangan rangka atap baja 

ringan dan penutup atap pada 

konstruksi batu dan beton meliputi; 

genting, bubungan, asbes 

gelombang, seng, fiber, dan lain 

sebagainya sesuai dengan gambar 

kerja  

38     

Memeriksa persiapan pemasangan 

rangka atap baja ringan dan 

penutup atap meliputi; kualitas 

bahan, peralatan/mesin, 

perancah/scaffolding dan lain 

sebagainya sesuai dengan SNI 

39   

Mengelola pemasangan alat-

alat saniter pada bangunan 

gedung sesuai persyaratan 

pabrikan 

Meninterpretasi teknik 

pemasangan alat-alat saniter pada 

bangunan gedung sesuai 

persyaratan pabrikan  

40     

Mengevaluasi pemasangan alat-

alat saniter pada bangunan gedung 

sesuai persyaratan pabrikan  

41   

Mengelola perawatan dan 

perbaikan pekerjaan 

konstruksi batu dan beton 

Menginterpretasi berbagai teknik 

perawatan dan perbaikan pekerjaan 

konstruksi batu dan beton  



sesuai dengan spesifiksi dan 

ketentuan yang berlaku. 

42     

Mengevaluasi persiapan peralatan 

dan bahan untuk Perawatan dan 

perbaikan pekerjaan konstruksi 

batu dan beton meliputi; dinding 

batako, bata ringan, pemasangan 

kusen pintu dan jendela, tembok 

penahan tanah dan saluran, 

konstruksi aluminium/baja ringan 

dan  

43     

Memeriksa pelaksanaan perawatan 

dan perbaikan konstruksi batu dan 

beton seperti; dinding batako, bata 

ringan, pemasangan kusen pintu 

dan jendela, tembok penahan tanah 

dan saluran, konstruksi 

aluminium/baja ringan dan lain 

sebagainya sesuai dengan spesifik 

44   

Mendesain balok persegi 

dengan tulangan tunggal dan 

rangkap sesuai dengan SK 

SNI 

Memperjelas metode analisis dan 

perencanaan pada balok persegi  

45     

Menganalisis penampang balok 

bertulangan seimbang (balanced), 

kurang (under reinforced), dan 

lebih (over reinforced) sesuai 

dengan SK SNI 

46   

Mendesain penampang balok 

T dan plat sesuai dengan SK 

SNI 

Merencanakan balok T dan plat 

sesuai dengan SK SNI 

47     

Mengevaluasi hasil perencanaan 

balok T dan Plat sesuai dengan SK 

SNI 

48   

Mendesain struktur kolom 

konstrukti beton bertulang 

sesuai dengan SK SNI  

Memperjelas struktur kolom 

konstruksi beton bertulang sesuai 

dengan SK SNI 

49     

Menganalisis kolom eksentrisitas 

kecil, besar, beban aksial dan 

momen sesuai dengan SK SNI 



50   

Mendesain pondasi beton 

bertulang sesuai dengan SK 

SNI 

Menganalisis berbagai jenis dan 

bentuk pondasi sesuai dengan daya 

dukung tanah  

51     

Merencanakan jenis dan bentuk 

ponasi sesuai dengan daya dukung 

tanah 

52   
Merancang campuran beton 

Sesuai dengan SNI 

Mengevaluasi hasil penghitungan 

rancangan campuran beton 

(Concrete Mix Design) untuk 

berbagai karakteristik sesuai 

dengan SNI 

53     

Memeriksa hasil pembuatan 

campuran beton berdasarkan hasil 

perhitungan rancangan campuran 

sesuai dengan SNI 

54     

Menguji kekuatan tekan beton 

(Kubus atau silinder) dengan mesin 

tekan (destructive test) dan 

Hammer tes (non destructive Test) 

sesuai dengan SNI 

55   

Mengelola pemasangan 

cetakan/bekisting, perancah 

dan scafolding pada pekerjaan 

konstruksi batu dan beton 

sesuai dengan SNI 

Mengevaluasi pemasangan, 

pembuatan perancah, scafolding 

dan bekisting sesuai dengan 

spesifikasi teknis yang telah 

ditetapkan dengan memperhatikan 

K3LH. 

56     

Mengevaluasi pembongkaran 

Bekisting, perancah, dan 

scafolding dilaksanakan dengan 

memperhatikan K3LH 

57   

Mengelola pemasangan 

pembesian/penulangan pada 

konstruksi beton bertulang 

berdasarkan gambar kerja 

sesuai dengan SNI  

Merakit/memasang 

pembesian/penulangan untuk 

berbagai penulangan meliputi; 

balok, kolom, lantai, tangga, 

sengkang dan pekerjaan 

pembetonan lainnya sesuai dengan 

SNI 

58     
Menentukan bahan,alat dan 

perlengkapan pemasangan 



pembesian/penulangan sesuai 

dengan SNI 

59   

Mengelola pengecoran 

beton/beton bertulang 

berdasarkan metode dan 

prosedur yang disyaratkan 

SNI 

Menentukan Peralatan, 

perlengkapan, dan beton segar 

untuk pelaksanaan pengecoran 

dengan memperhatikan K3LH 

60     
Memeriksa hasil pengecoran dan 

pemadatan sesuai dengan SNI 

61     
Mengevaluasi hasil pemeriksaan 

slump beton sesuai dengan SNI 

62   

Mengelola pekerjaan 

pemasangan beton pra cetak 

pada konstruksi beton 

bertulang sesuai dengan SK 

SNI 

Memperjelas metode dan 

persyaratan pemasangan beton pra 

cetak pada konstruksi beton 

bertulang  

63     

Memeriksa persiapan alat dan 

perlengkapan (peralatan 

pemasangan, alat angkat, alat 

penyangga) untuk pemasangan 

beton pra cetak  

64   

Mengelola Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) untuk 

konstruksi batu dan beton 

sesuai spesifikasi teknis dan 

persyaratan yang berlaku. 

Menentukan spesifikasi bahan dan 

upah untuk pekerjaan konstruksi 

batu dan beton sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan  

65     

Mengevaluasi hasil perhitungan 

volume pekerjaan dan upah 

berdasarkan bestek sesuai dengan 

SNI 

66     

Mengevaluasi hasil perhitungan 

rencana anggaran biaya (RAB) 

untuk pekerjaan konstruksi batu 

dan beton berdasarkan bestek 

sesuai dengan SNI 

67   

Mengelola pengujian tanah 

berdasarkan metode dan 

prosedur yang disyaratkan 

SNI 

Menentukan klasifikasi tanah 

berdasarkan hasil pemeriksaan 

(berat jenis, gradasi dengan ayakan 



dan hidrometer, serta atterberg 

test) sesuai dengan SNI 

68     

Memeriksa California Bearing 

Ratio (CBR) tanah di laboratorium 

dan di lapangan sesuai dengan SNI 

69     
Memeriksa daya dukung tanah 

dengan sondir sesuai dengan SNI 

70   

Menerapkan hasil pengukuran 

dan pengujian tanah untuk 

perhitungan jalan dan 

jembatan 

Memperjelas klasifikasi jalan dan 

jembatan 

71     
Menganalisis alnyemen vertical 

dan alinyemen horizontal 

72     

Memperjelas lapisan perkerasan 

jalan (Sub grade, Sub Base, Base 

course, dan Surfacing) 

Kode : 1.476GM1160 

Mata Ujian : Teknik Konstruksi Kapal Baja (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     
Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 



aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 



10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 



mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     
Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 



berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 



35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     
Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 



kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 



49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 



peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 



pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 



sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 



berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 



85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 



93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menganalisis perlengkapan dan 

sistem dalam kapal 

Menentukan 

perlengkapan 

keselamatan jiwa 

2     
Menentukan peralatan 

tambat kapal 

3     
Memerinci sistem 

ventilasi dalam kapal 

4     
Memerinci peralatan 

tambat kapal 

5     
Memerinci sistem 

bongkar muat kapal 

6     
Mengklasifikasi 

baling - baling kapal 

7     
Mengklasifikasi 

sistem dalam kapal 



8   

Membuat design konstruksi gambar 

bukaan dengan mengunakan bantuan: 

gambar bony plan, garis bantu (help 

Line), garis sebenarnya, gambar 

sebenarnya, dan penandaan beserta 

simbol-simbolnya 

Menentukan pondasi 

mesin 

9     
Menentukan garis 

pondasi mesin 

10     
Mentukan design garis 

penguat lambung 

11     
Menentukan gambar 

helpline 

12     

Menentukan 

penandaan pada 

gambar bukaan 

13     

Menentukan bentuk 

bukaan dengan 

simbolnya 

14   Menganalisis gambar konstruksi baja Menguraikan lines (3) 

15     

Menentukan 

konstruksi bagian 

depan kapal baja 

16     

Menentukan 

konstruksi bagian 

belakang kapal 

17     

Menentukan 

konstruksi bagian 

tengah kapal (3) 

18     

Menentukan 

konstruksi bagian alas 

kapal 

19     
Menentukan bagian 

atas kapal 

20     
Menetukan bojean 

kapal baja 



21     
Menentukan 

hidrostatis kapal 

22   Menilai gambar konstruksi kapal  
Menentukan lines plan 

gambar kapal 

23     

Menentukan 

konstruksi gambar 

bagian kapal 

24     
Menentukan 

konstruksi kapal 

25     
Menentukan gambar 

hidrostatis kapal 

26   
Mengevaluasi gambar konstruksi 

kapal 

Menjelaskan konsep 

akomodasi kapal 

27     
Menjelaskan konsep 

ruang mesin kapal 

28     
Menjelaskan konsep 

ruang muat kapal 

29   
Mengkreasi gambar konstruksi Kapal 

Baja 

Menyeleksi lambung 

timbul kapal baja 

30     

Menelaah konstruksi 

gading, sentra, balok 

geladak, pembujur 

geladak kapal 

31     
Menentukan lambung 

timbul kapal 

32   
Menganalisis aplikasi gambar CAD 

2D 

Menguraikan menu 

program software 

33     
Menguraikan gambar 

2D 

34   
Mengevaluasi penggunaan software 

gambar kapal 2D 

Memeriksa gambar 

komponen kapal 2D 

35     
Menentukan gambar 

konstruksi kapal 2D 



36   
Merancang software gambar kapal 2D 

dan 3D 

Merencanakan 

konstruksi kapal 

dengan software 2D 

37     

Merencanakan 

konstruksi kapal 

dengan software 3D 

38   
Menganalisis jenis bahan, garis pada 

konstruksi bangunan kapal 

Menentukan prosedur 

pembuatan rambu 

bangunan kapal 

39     
Mentukan pembuatan 

penandabangun kapal 

40     
Menentukan perakitan 

bangun kapal 

41     

Memerinci prosedur 

pembuatan garis 

konstruksi pada lantai 

gambar 

42     

Menguraikan 

perencanaan garis 

pada lantai gambar 

43     

Menguraikan 

perencanaan garis 

pada lantai gambar 

44     

Memerinci 

penggambaran 

perencanaan garis 

45     

Menguraikan 

konstruksi dengan 

skala 1:1 pada lantai 

gambar 

46   

Mengevaluasi panjang garis, benda, 

bidang, dan perakitan komponen 

konstruksi kapal baja 

Menguji panjang garis 

pada konstruksi kapal 

baja 

47     

Menguji panjang 

benda pada konstruksi 

kapal baja 



48     
Menguji bidang pada 

konstruksi kapal baja 

49     
Menguji bidang pada 

konstruksi kapal baja 

50   

Menganalisis pembentukan 

komponen konstruksi plat dan profil 

kapal baja 

Menelaah 

pembentukan 

komponen konstruksi 

pelat kapal baja 

51     

Menelaah 

pembentukan 

komponen profil kapal 

baja 

52   
Mengkreasi komponen konstruksi 

kapal baja 

Memprediksi hasil uji 

deformasi permukaan 

konstruksi 

53     

Memprediksi hasil uji 

deformasi permukan 

profil konstruksi 

54   
Menganalisis prosedur repair dan 

survei kelas 

Menganalisis prosedur 

runing kapal baja 

55     
Menganalisis prosedur 

floating kapal baja 

56     
Menganalisis prosedur 

docking kapal baja 

57     
Menganalisis prosedur 

repair kapal baja 

58     
Menganalisis survey 

tahunan kapal (3) 

59     

Menganalisis 

pembaharuan kelas 

pada kapal 

60   

Mengevaluasi pembersihan, 

perlindungan, kerusakan dan keausan 

kapal 

Membandingkan jenis 

- jenis korosi terhadap 

kapal 



61     

Memprediksi 

perlindungan terhadap 

korosi 

62     
Memprediksi 

kerusakan badan kapal 

63     

Memprediksi jenis 

keausan badan kapal 

konstruksi kapal 

64   

Menganalisis, mendiagnosis, 

perbaikan,kesalahan pada konstruksi 

kapal, mesin kapal, badan kapal 

Menganalisis 

perbaikan konstruksi 

kapal 

65     

Mendiagnosa 

perbaikan pada 

pondasi mesin kapal  

66     

Menemukan kesalahan 

pada perbaikan badan 

kapal 

67   

Mengkreasi perbaikan konstruksi, 

badan, pondasi dan sistem pompa 

kapal 

Menyusun perbaikan 

konstruksi kapal 

68     
Merancang perbaikan 

badan kapal 

69     
Menentukan tes 

ketebalan kapal 

70     
Menganalisis system 

pompa dalam kapal 

Kode : 1.588GM1160 

Mata Ujian : Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 



emosional,dan 

intelektual 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  



8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 



16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 



24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 



33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 



42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 



tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 



54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 



kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   
Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 



penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     
Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   
Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 



merancang program remedial 

dan pengayaan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis gambar 

body plan dan dan bagian-

bagiannya 

Menguraikan gambar body 

plan  

2     Mengidentifikasi sheer plan 

3   
Mengevaluasi sheerplan 

dan halfbreadplan 

Memeriksa gambar half 

breadth plan  



4     

Memaparkan gambar 

konstruksi bagian depan 

kapal 

5   
Menganalisis konstruksi 

dasar kapal fiber  

Menguraikan konstruksi 

kulit 

6     
Mengidentifikasi konstruksi 

penegar 

7     
Menentukan konstruksi 

dasar kapal fiber 

8   
Mengevaluasi konstruksi 

sekat dan bodi kapal 
Memeriksa konstruksi sekat 

9     
Memeriksa konstruksi bodi 

kapal fiber  

10     
Menguraikan konstruksi 

chine/transom 

11   

Menganalisis komponen 

konstruksi kapal dan dasar 

pengelasan 

Menguraikan pembuatan 

komponen konstruksi kapal  

12     
Menguraikan pekerjaan 

dasar pengelasan las gas  

13     
mengidentifikasi dasar-

dasar pengelasan las busur 

14   
Mengevaluasi model 

konstruksi kapal 

memeriksa konstruksi kapal 

sederhana/ model  

15     
Mendiagnosa Pelaksanaan 

pelevelan  

16     
Memeriksa komponen- 

komponen konstruksi kapal 

17   

Menganalisis persiapan 

permukaan komponen 

kapal dan pelapisan 

dengan fiberglass  

Menguraikan persiapan 

permukaan komponen kapal 

fiber 

18     
Mengidentifikasi pelapisan 

dengan fiberglass 



19   

Mengevaluasi pekerjaan 

finishing dan peralatan 

bantu 

Menyelidiki pekerjaan 

finishing kapal  

20     
Mendiagnosa peralatan dan 

alat bantu perlengkapan  

21   
Menganalisis dasar 

outfitting kapal fiberglass 

Menguraikan tatacara 

outfitting kapal fiberglass 

22     
Mengidentifikasi outfitting 

lambung kapal fiberglass  

23     
Mengidentifikasi outfitting 

akomodasi  

24     
Menguraikan outfitting 

mesin 

25   

Mengevaluasi outfitting 

dan perawatan kapal kapal 

fiberglass 

Menyelidiki outfitting listrik  

26     
Mendiagnosa outfitting 

sistim propulsi  

27     
Memeriksa outfitting 

perlengkapan kapal  

28     
Memeriksa perawatan kapal 

kapal fiberglass 

29   

Mengevaluasi gambar 

konstruksi bagian depan, 

belakang, tengah, alas, dan 

atas kapal  

Mendiagnosa gambar 

konstruksi bagian belakang 

kapal  

30     

Menganalisis 

gambarkonstruksi bagian 

tengah kapal  

31     
Memaparkan gambar 

konstruksi bagian alas kapal  

32   

Mengkreasi gambar 

konstruksi lambungkapal, 

bonjean dan hidrostatik 

Merancang gambar 

konstruksi bangunan atas 



33     
Menilai gambar konstruksi 

lambung kapal  

34     

Merancang gambar 

konstruksibonjean dan 

hidrostatis  

35   

Mengevaluasi cara 

pemilihan kayu dan 

sambungannya 

Menentukan pemilihan kayu  

36     

menemukan kesalahan 

prosedur memahat pada 

beberapa macam 

sambungan kayu 

37   

Membangun konstruksi 

kapal dengan lapisan 

dempul 

Merancang peraturan 

klasifikasi kapal 

38     
Merancang konstruksi 

dengan lapisan dempul 

39   

Mengevaluasi dan 

memeriksa kualitas 

perakitan konstruksi kapal  

Menemukan kesalahan 

prosedur pembuatan mal 

rambu konstruksi kapal 

40     

menemukan kesalahan 

prosedur perakitan 

konstruksi kapal fiberglass 

41   
Mengkreasi konstruksi 

kapal fiber  

Merancang komponen 

konstruksi kapal fiberglass  

42     
mewujudkan konstruksi 

kapal fiber 

43   

Mengevaluasi peralatan 

dan alat bantu 

perlengkapan pada 

pendempulan dan 

pengecatan  

Menentukan peralatan dan 

alat bantu perlengkapan 

pendempulan  

44     

Menemukan kesalahan pada 

peralatan dan alat bantu 

perlengkapan pengecatan  



45   

Mengkreasi pendempulan 

dan pengecatan pada 

lambung dan badan kapal 

Merancang pelaksanaan 

pelapisan pengecatan pada 

komponen badan kapal  

46     
Membuat pendempulan 

lambung kapal 

47   

Mengevaluasi proses 

perbaikan dan pengelolaan 

galangan kapal 

Menentukan cara perbaikan 

konstruksi lambung kapal 

fiber  

48     

Menentukan proses 

perbaikan geladak kapal 

fiberglas  

49     

Menentukan standar 

teknispekerjaan 

danperbaikan kapal fiber 

50     

Menentukan organisasi 

pengelolaan galangan kapal 

fiber 

51   
Mengkreasi sarana 

perawatan kapal fiberglass 

Mewujudkan sarana dan 

prasarana galangan kapal 

fiber  

52     
Merancang layout galangan 

kapal fiber  

53     
Merancang manajemen 

galangan kapal fiberglas 

Kode : 1.481GM1160 

Mata Ujian : Teknik Konstruksi Kapal Kayu (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 



2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  



8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 



16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 



24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 



33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 



42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 



tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 



54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 



kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   
Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 



penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     
Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   
Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 



merancang program remedial 

dan pengayaan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu  

Menganalisis model 

sambungan pada konstruksi 

kapal kayu 

Menguraikan macam-macam 

sambungan kayu 

2     

Mengidentifikasi peralatan 

yang digunakan untuk 

membuat model sambungan 

kayu 



3     
Menguraikan macam-macam 

pembentukan lapisan kayu 

4     

Mengidentifikasi peralatan 

yang digunakan untuk 

pembentukan lapisan kayu 

5   

Mengevaluasi karakterisktik 

kayu untuk konstruksi kapal 

kayu 

Memeriksa karakteristik kayu 

yang digunakan pada 

konstruksi kapal kayu (3) 

6     

Menentukan jenis kayu yang 

digunakan untuk konstruksi 

kapal kayu 

7   

Mengevaluasi peralatan 

yang digunakan untuk 

membuat konstruksi kapal 

kayu dan model sambungan 

kayu 

Menentukan peralatan yang 

dipakai untuk membuat 

konstruksi kapal kayu 

8     

Menentukan peralatan yang 

dipakai untuk menyetel 

komponen kapal 

9     

Menentukan secara sistimatis 

cara penyetelan komponen 

kapal 

10     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis dalam menggunakan 

peralatan tangan stationer 

untuk membuat model 

sambungan kayu 

11   

Menciptakan konstruksi 

kayu dengan menggunakan 

mesin-mesin portabel dan 

mesin-mesin stationer 

Merencanakan desain 

konstruksi kayu 

12     
Membuat model konstruksi 

kayu 

13   

Menganalisis Jenis garis 

kapal dalam desain kapal 

kayu 

Menguraikan macam-macam 

garis kapal 



14     

Mengidentifikasi peralatan 

yang dipergunakan dalam 

membuat gambar garis kapal 

15   

Mengevaluasi hasil 

penggambaran konstruksi 

kapal kayu 

Mendesain rencana umum 

kapal 

16     

Menentukan cara 

penggambaran rencana umum 

kapal 

17   

Mengevaluasi hasil gambar 

kerja dan bentuk pola mal 

konstruksi kapal kayu 

Menentukan prosedur 

pembacaan gambar kerja 

18     

Menentukan prosedur 

sitimatis pembuatan mal 

konstruksi kapal 

19     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur 

pembentukan pola mal 

konstruksi kapal kayu 

20   

Merancang, dan 

membangun desain 

konstruksi kapal kayu 

Merencanakan desain 

konstruksi kapal kayu 

21     
Membuat desain konstruksi 

kapal kayu 

22   
Menganalisis mesin-mesin 

portabel dan mesin stationer 

Mengidentifikasi jenis-jenis 

mesin portabel dan mesin 

stationer 

23     
Menguraikan fungsi mesin 

portabel dan mesin stationer 

24   

Mengevaluasi 

pengoperasian mesin 

portabel dan stationer 

Memeriksa pengoperasian 

mesin portabel dan mesin 

staioner 

25     

Mengevaluasi pengoperasian 

mesin portabel dan mesin 

stationer 



26   

Menentukan pengoperasian 

mesin-mesin portabel 

(power tools), dan mesin-

mesin tetap(stationer) 

dalam pengerjaan kayu 

Menentukan penggunaan 

pengoperasian mesin portabel 

dan mesin stationer 

27     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis prosedur 

pengoperasian mesin portabel 

dan mesin stationerdalam 

pengerjaan kayu 

28   

Membuat barang jadi 

dengan menggunakan 

mesin portabel dan mesin 

Stationer 

Merencanakan desain benda 

jadi 

29     

Merealisasikan pembuatan 

barang jadi dengan 

menggunakan mesin portabel 

dan stationer 

30   

Menganalisis jenis bahan 

yang dipergunakan dalam 

pembuatan kapal kayu 

Menguraikan jenis-jenis bahan 

yang digunakan 

31     
Mengidentifikasi bahan 

laminasi kapal kayu 

32     
Menentukan bahan pendukung 

pembuatan kapal kayu 

33   

Mengevaluasi bahan 

pengikat dan penutup 

kekedapan sambungan kayu 

Memferifikasi jenis-jenis 

bahan pengikat sambungan 

konstruksi kapal kayu 

34     
Menentukan bahan pengikat 

sambungan kayu 

35     
Memilih bahan kekedapan 

sambungan kay 

36   

Menentukan perhitungan 

konstruksi, dan pembuatan 

komponen konstruksi kapal 

Kayu 

Menemukan prosedur 

perhitungan macam-macam 

konstruksi kapal kayu 



37     

Memukan kesalahan secara 

sistematis prosedur 

perhitungan konstruksi kapal 

kayu 

38     

Menentukan perhitungan 

pembuatan komponen kapal 

kayu 

39   

Membuat konstruksi kapal 

kayu, serta cara 

pemeliharaan dan perbaikan 

kapal kayu 

Merencanakan desain 

konstruksi kapal kayu 

40     

Merealisasikan pembuatan 

komponen dan perakitan kapal 

kayu 

41     

Melakukan proses 

pemeliharaan dan perbaikan 

kapal kayu 

42   

Mengevaluasi kondisi 

mesin portabel, mesin 

stationer dan peralatan kerja 

kayu 

Menilai kondisi dan 

pengelompokan mesin sesuai 

spesifikasinya 

43     

Memverifikasi prinsip kerja 

mesin,dan prosedur perawatan 

mesin 

44   

Mengelola perawatan mesin 

portabel dan mesin stationer 

kerja kayu 

Menentukan prosedur 

perawatan mesin portabel dan 

mesin stationer kerja kayu 

45     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur perawatan 

mesin-mesinkerja kayu 

46   

Merealisasikan perawatan 

mesin portabel dan mesin 

stationer kerja kayu 

Memilih peralatan yang 

digunakan dalam perawatan 

mesin-mesin kerja kayu 

47     
Menentukan jadwal perawatan 

mesin-mesin kerja kayu 

48     
Mewujudkan perawatan 

mesin-mesin kerja kayu 



49   

Menganalisis software 2 

Dimensi CAD dan 3 

Dimensi 

Mengidentifikasi perangkat 

lunak yang dipergunakan 

untuk menggambar dengan 

komputer 

50     
Memeriksa hasil gambar 2 

Dimensi dan 3 Dimensi 

51   

Mengevaluasi 

penggambaran 2 Dimensi 

dan 3 Dimensi 

Menilai penggambaran 2 

Dimensi CAD, dan 3 Dimensi 

52     

Menentukan tahapan 

penggambaran 2 Dimensi 

CAD, dan 3 Dimensi 

53   

Menentukan cara 

penggambaran 2 Dimensi 

Computer Aided 

Design(CAD) dan 3 

Dimensi 

Menentukan prosedur gambar 

2 Dimensi Computer Aided 

Design, dan 3 Dimensi 

54     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis prosedur 

penggambaran 2 Dimensi 

Computer Aided Design dan 3 

Dimensi 

55   

Mewujudkan gambar 2 

Dimensi Computer Aided 

Design dan 3 Dimensi 

Merencanakan lay outing 

penggambaran 2 Dimensi 

CAD, dan 3 Dimensi 

56     

Membuat gambar komponen 

kapal dengan cara 

penggambaran 2 Dimensi 

Computer Aided Design, dan 

3 Dimensi 

Kode : 1.402GM1010 

Mata Ujian : Teknik Konstruksi Kayu (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Intelektual 



sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial budaya 

(tingkat daya tangkap, 

kecerdasan penguasaan 

pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

2     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Emosional 

( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kematangan kejiwaan 

3     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Spiritual 

(taat, jujur, ketaqwaan 

dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama 

yang dianut 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai 

capaian perkembangan 

intelektual 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan 

belajarnya 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan 

sesuai dengan 

karakteristik materi yang 

akan diajarkan 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 



learning) dibedakan 

dengan tepat 

8     

Berbagai metoda dan 

teknik pembalajaran 

dijelaskan dengan benar 

9     

Berbagai metoda dan 

teknik pembelajaran 

diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan 

hasil identifikasi 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

14     

Materi pembelajaran 

dipilih berdasarkan hasil 

identifikasi 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun di lapangan 



sesuai dengan komponen-

komponen RPP 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

18     

Pelaksanaan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macammacam teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan 

kegunaannya 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 



22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk 

mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampu 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) 

diidentifikasi sesuai 

dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

24     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi ( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan 

karakteristik kompetensi 

dasar pada setiap paket 

keahlian. 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

26     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 



28   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian 

tindakan kelas dijelaskan 

dengan benar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Mengelola pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan kerja 

serta lingkungan hidup (K3LH) 

untuk pekerjaan konstruksi kayu 

Merencanakan peralatan 

K3LH pada pekerjaaan 

konstruksi kayu sesuai 

dengan kebutuhan 

2     

Mengelola potensi bahaya 

pada pekerjaan konstruksi 

kayu untuk diantisipasi 

3     

Mengevaluasi pelaksanaan 

K3LH pada pekerjaan 

konstruksi kayu 

4   

Menyajikan berbagai gambar 

teknik sesuai standard gambar 

teknik yang berlaku secara 

nasional dan internasiona 

lmeliputi gambar konstruksi 

geometris , gambar benda 2D 

dan 3D, dan gambar potongan 

Menyajikan gambar 

konstruksi geometris 

berdasarkan bentuk 

konstruksinsesuai prosedur 

5     

Menyajikan gambar benda 

2D dan 3D sesuai aturan 

proyeksi ortogonal 

berdasarkan bentuk 

konstruksi 



6   

Mengendalikan kualitas bahan 

konstruksi kayu yang sesuai 

dengan ketentuan teknis 

Menentukan sepesifikasi dan 

karakteristik konstruksi kayu 

untuk konstruksi bangunan  

7     

Memeriksa kualitas kayu 

secara visual untuk 

konstruksi bangunan  

8     

Mengelola kualitas bahan 

konstruksi kayu sesuai 

dengan ketentuan teknis 

9   

Mengelola hasil perhitungan 

statika untuk perencanaan 

konstruksi kayu 

Mengevaluasi perhitungan 

statika yang meliputi 

momen,gaya lintang,gaya 

normal 

10     

Menyajikan hasil 

perhitungan statika untuk 

perencanaan konstruksi kayu 

11   

Mengelola pekerjaan 

sambungan dan hubungan kayu 

sesuai jenis pekerjaan konstruksi 

kayu 

Menganalisis konsep 

sambungan dan hubungan 

kayu pada berbagai jenis 

konstruksi kayu 

12     

Mendesain pembuatan 

sambungan dan hubungan 

kayu sesuai dengan jenis 

pekerjaan konstruksi kayu 

13   

Mengelola penggunaan dan 

perawatan peralatan tangan 

konvensional untuk pekerjaan 

kayu 

Menganalisis penggunaan 

peralatan tangan 

konvensional untuk 

pekerjaaan konstruksi kayu 

14     

Menyajikan cara 

penggunaan peralatan tangan 

konvensional untuk 

pekerjaan konstruksi kayu 

15     

Mengelola perawatan 

peralatan tangan 

konvensional untuk 

pekerjaan konstruksi kayu 



16   

Mengelola penggunaan 

peralatan tangan listrik sesuai 

prosedur 

Menganalisis penggunaan 

peralatan tangan listrik 

sesuai prosedur 

17     

Menyajikan penggunaan 

peralatan tangan listrik 

sesuai prosedur 

18     

Mengelola perawatan 

peralatan tangan litrik untuk 

pekerjaan konstruksi kayu 

19   

Mengelola prosedur penggunaan 

peralatan mesin statatis untuk 

berbagai pekerjaan konstruksi 

kayu 

Menganalisis cara 

penggunaan peralatan mesin 

statis sesuai prosedur 

20     

Menyajikan penggunaan 

peralatan tangan listrik 

sesuai prosedur 

21     

Mengelola perawatan 

peralatan mesin statis untuk 

pekerjaan konstruksi kayu 

22   
Menentukan kebutuhan bahan 

pekerjaan konstruksi kayu 

Menganalisis proses 

perhitungan kebutuhan 

bahan pekerjaan konstruksi 

kayu 

23     

Menganalisis rencana 

anggaran biaya untuk 

pekerjaan konstruksi kayu 

24     
Mengelola kebutuhan bahan 

pekerjaan konstruksi kayu 

25   
Mendesain konstruksi kuzen 

pintu dan jendela 

Menganalisis pekerjaan 

pembuatan kuzen pintu dan 

jendela 

26     
Mengelola pembuatan kuzen 

pintu dan jendela 

27   
Mendesain konstruksi daun 

pintu dan jendela kayu 

Menganalisis pekerjaan 

pembuatan daun pintu dan 

jendela kayu 



28     
Mengelola pembuatan daun 

pintu dan jendela kayu 

29     

Mengkomisioning rangkaian 

pneumatik dengan kontrol 

PLC berdasarkan hasil 

rakitan 

30   
Mengelola pembasangan daun 

pintu/jendela kayu 

Menganalisis pekerjaan 

pembuatan daun pintu dan 

jendela kayu 

31     

Melaksanakan pemasangan 

daun pintu /jendela pada 

kuzen kayu 

32   

Mengelola pemasangan kaca 

pada kuzen /daun pintu/jendela 

kayu 

Menganalisis pekerjaan 

pemasangan kaca pada 

kusen/daun pintu/jendela 

kayu 

33     

Menyajikan pemasangan 

kaca pada kusen 

/daunpintu/jendela kayu 

34   
Mendesain pembuatan rangka 

dan penutup lantai kayu 

Memahami pekerjaan 

pemasangan rangka dan 

penutup lantai kayu 

35     
Menyajikan hasil pembuatan 

rangka penutup kayu 

36   
Mengelola pemasangan rangka, 

dinding, dan partisi dari kayu. 

Menganalisis pekerjaan 

pemasangan rangka, dinding 

dan partisi dari kayu 

37     

Menyajikan pemasangan 

rangka, dinding dan partisi 

dari kayu 

38   
Menyajikan hasil pembuatan 

konstruksi kuda-kuda kayu  

Menganalisis perakitan 

konstruksi kuda-kuda kayu. 

39     
Mengelola pembuatan 

konstruksi kuda-kuda kayu. 



40   
Mengelola perakitan rangka atap 

dengan sistem kuda-kuda kayu. 

Menganalisis pemasangan 

rangka atap sistem kuda-

kuda kayu 

41     

Menyajikan hasil perakitan 

rangka atap sistem kuda-

kuda kayu. 

42   
Mendesain konstruksi tangga 

kayu. 

Menganalisis pemasangan 

tangga kayu 

43     
Mendesain pola (setout) 

konstruksi tangga kayu. 

44     
Menyajikan hasil pembuatan 

tangga kayu 

45   
Mengelola pemasangan rangka 

dan penutup plafond. 

Menganalisis pemasangan 

rangka dan penutup plafon 

46     

Menyajikan hasil 

pemasangan rangka dan 

penutup plafon 

47   
Mengelola pekerjaan finishing 

konstruksi kayu. 

Menganalisis pekerjaan pra 

finishing kayu untuk 

menemukan tindakan yang 

harus dilakukan pada 

persiapan finishing 

konstruksi kayu. 

48     

Menganalisis pekerjaan 

finishing kayu dengan 

berbagai bahan finishing. 

49     

Menyajikan hasil finishing 

kayu dengan berbagai bahan 

finishing. 

Kode : 1.598GM1170 

Mata Ujian : Teknik Mekatronika (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 



7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 



15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     
Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 



sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     
Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 



tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 



41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 



47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 



53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 



bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     
Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 



hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 



72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     
Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 



dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 



90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Mengevaluasi prosedur penggunaan sensor dan aktuator serta menemukan kesalahan pada fasilitas dan sistem mekatronika 



2     

3 

Menguasaimateri, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung 

matapelajaran 

yang diampu. 

Mengevaluasiprosedurpenggunaansertaprosedurperawatandanperbaikanteknologimekanik, mekanikadanelemenmesin, sertamesin CNC 

4     

5 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Menginstalasi, mengonfigurasi, memrogram dan menguji komponen dan sistem mekatronika dengan CAE (C6) 

6     

7     

8 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Menginstalasi, mengonfigurasi, memrogram dan menguji sistem hardware dan software untuk kontrol dan pengaturan fasilitas dan sistem 

mekatronika 

9     

10     

11     

12 

Menguasaimateri, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

Menginstalasi, mengonfigurasi, memrogram dan menguji sistem hardware dan software untuk kontrol dan pengaturan fasilitas dan sistem 

mekatronika 



mendukung 

matapelajaran 

yang diampu 

13     

14 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Menginstalasi, mengonfigurasi, memrogram dan menguji sistem hardware dan software untuk kontrol dan pengaturan fasilitas dan sistem 

mekatronika 

15     

16     

17 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengevaluasi prosedur perencanaan, perakitan, pemrograman dan pengujian serta prosedur pencarian kesalahan sistim robotika 

18   Menginstalasi, mengonfigurasi, memrogram dan menguji komponen hardware dan software untuk kontrol dan pengaturan sistem robotika 

19 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Mengintalasi, mengonfigurasi, memrogram dan menguji sistem hardware dan software untuk kontrol dan pengaturan fasilitas dan sistim 

mekatronika 

20     

21     



22     

23     

24 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Mengevaluasi prosedur perencanaan, perak itan, pemrograman dan pengujian serta prosedur pencarian kesalahan sistim robotika 

25     

26     

27     

28     

29     

30 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Mengevaluasiprosedurperawatandanperbaikansertaprosedurpencariankesalahanpadafasilitasdansistemmekatronika (C5) 

31     

32   Mememeliharadanmenjaminkeandalansistemmekatroniksertamendiagnosisdanmemperbaikikerusakanpadakomponensertasistemmekatronika 

33     

34     

Kode : 1.618GM1050 

Mata Ujian : Teknik Otomasi Industri (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosialbudaya 

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Intelektual 

(tingkat daya tangkap, 

kecerdasan penguasaan 

pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

2     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Emosional 

( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kematangan kejiwaan 

3     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Spiritual 

(taat, jujur, ketaqwaan 

dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama 

yang dianut  

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai 

capaian perkembangan 

intelektual 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan 

belajarnya 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik 



mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

materi yang akan 

diajarkan 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan 

dengan tepat 

8     

Berbagai metoda dan 

teknik pembalajaran 

dijelaskan dengan benar  

9     

Berbagai metoda dan 

teknik pembelajaran 

diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran (C3) 

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan 

hasil identifikasi 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

14     

Materi pembelajaran 

dipilih berdasarkan hasil 

identifikasi 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk 

kegiatan di dalam kelas, 



kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

laboratoryum, maupun di 

lapangan 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun di lapangan 

sesuai dengan komponen-

komponen RPP 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

18     

Pelaksanaan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan 

kegunaannya 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 



21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk 

mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampu. 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu.  

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi (sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) 

diidentifikasi sesuai 

dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian. 

24     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan 

karakteristik kompetensi 

dasar pada setiap paket 

keahlian 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 



26     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

28   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian 

tindakan kelas dijelaskan 

dengan benar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu 

Mengevaluasi prosedur 

penggunaan sensor (switch, 

tombol tekan, limit switch, 

proksimiti), aktuator dan 

komponen kontrol 

elektromekanik serta 

menemukan kesalahan pada 

fasilitas dan sistem otomasi 

industri 

Menemukan prosedur 

penggunaan sensor, aktuator 

(motor listrik) dan komponen 

kontrol elektromekanik 

2     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur 

penyambungan sensor, aktuator 

dan komponen kontrol 

elektromekanik pada sistem 

otomasi industri 

3   

Membangun kontrol 

elektromekanik pada sistem 

otomasi industri 

Merancang kontrol 

elektromekanik berdasarkan 



permintaan kebutuhan klien dan 

rencana pabrik 

4     

Membangun kontrol 

elektromekanik berdasarkan 

gambar rancangan 

5     

Mengkomisioning kontrol 

elektromekanik berdasarkan 

hasil rakitannya 

6   

Mengevaluasi prosedur 

penggunaan sensor (sensor 

suhu, level) komponen 

elektronik pada pengaturan 

motor listrik 

Menemukan prosedur 

penggunaan komponen 

elektronik pada pengaturan 

motor listrik 

7     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur komponen 

elektronik pada pengaturan 

motor listrik 

8   
Membangun kontrol elektronik 

pada pengaturan motor listrik 

Merancang kontrol elektronik 

berdasarkan permintaan 

kebutuhan 

9     

Membangun kontrol elektronik 

pada pengaturan motor listrik 

berdasarkan hasil rancangan 

10     

Mengkomisioning kontrol 

elektronik pada pengaturan 

motor listrik berdasarkan hasil 

rakitan 

11   

Mengevaluasi prosedur 

penggunaan komponen-

komponen pnumatik untuk 

menghasilkan udara 

bertekanan yang berkualitas 

pada sistem pnumatik dan 

kompponen pnumatik pada 

sistem kontrol pnumatik 

Menemukan prosedur 

penggunaan komponen-

komponen pnumatik untuk 

menghasilkan udara bertekanan 

yang berkualitas pada sistem 

pnumatik dan kompponen 

pnumatik pada sistem kontrol 

pnumatik (1) 

12     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur 

penyambungan komponen-

komponen pnumatik pada 



sistem suplai udara bertekanan 

udara dan kontrol pnumatik 

13   

Membangun rangkaian 

pnumatik dengan kontrol 

pnumatik 

Merancang kontrol pnumatik 

berdasarkan permintaan 

kebutuhan 

14     
Membangun kontrol pnumatik 

berdasarkan gambar rancangan 

15     

Mengkomisioning kontrol 

pnumatik berdasarkan hasil 

rakitan 

16   

Mengevaluasi prosedur 

penggunaan komponen 

elektropnumatik pada 

rangkaian pnumatik dengan 

kontrol rele 

Menemukan prosedur 

penggunaan komponen 

elektropnumatik pada rangkaian 

pnumatik dengan kontrol rele 

17     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur 

penyambungan komponen 

elektropnumatik pada rangkaian 

pnumatik dengan kontrol rele 

18   
Membangun rangkaian 

pnumatik dengan kontrol rele 

Merancang rangkaian pnumatik 

dengan kontrol rele berdasarkan 

permintaan kebutuhan  

19     

Membangun rangkaian 

pnumatik dengan kontrol rele 

berdasarkan gambar rancangan 

20     

Mengkomisioning rangkaian 

pnumatik dengan kontrol rele 

berdasarkan hasil rakitan 

21     

Merawat rangkaian pnumatik 

dengan kontrol rele secara 

prosedural 

22   

Mengevaluasi prosedur 

penggunaan I/O 

Programmable Logic 

Controller (PLC) pada 

rangkian pnumatik dengan 

kontrol PLC 

Menemukan prosedur 

penggunaan I/O PLC pada 

rangkaian pnumatik dengan 

kontrol PLC 



23     

Menemukan kesalahan secara 

sitematis prosedur 

penyambungan I/O PLC pada 

rangkaian pnumatik dengan 

kontrol PLC. 

24   
Membangun rangkaian 

pnumatik dengan kontrol PLC 

Merancang program PLC pada 

rangkaian pneumatik 

berdasarkan permintaan 

kebutuhan 

25     

Membangun rangkaian 

pneumatik dengan kontrol PLC 

berdasarkan rancangan program 

26     

Mengkomisioning rangkaian 

pneumatik dengan kontrol PLC 

berdasarkan hasil rakitan 

27   

Mengevaluasi prosedur 

menggunakan komponen 

elektronika digital (komponen 

logika dan mikrokontroller) 

pada rangkaian digital 

sederhana 

Menemukan prosedur 

penggunaan komponen 

elektronika digital (komponen 

logika dan mikrokontroller) 

pada rangkaian digital 

sederhana 

28     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur 

penyambungan komponen 

elektronika digital (komponen 

logika dan mikrokontroller) 

pada rangkaian digital 

sederhana 

29   

Membangun rangkaian digital 

sederhana dengan 

mikrokontroller 

Memprogram mikrokontroller 

pada rangkaian digital 

sederhana 

30     
Merakit mikrokontroller pada 

rangkaian digital sederhana 

31   

Mengevaluasi prosedur 

penggunaan I/O digital dan 

analog PLC sebagai 

pengontrol sistem otomasi 

industri 

Menemukan prosedur 

penggunaan I/O digital dan 

analog PLC sebagai pengontrol 

sistem otomasi industri 



32     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur 

penyambungan I/O digital dan 

analog PLC sebagai pengontrol 

sistem otomasi industri 

33   

Membangun sistem otomasi 

industri dengan menggunakan 

PLC 

Merancang kontrol motor listrik 

menggunakan PLC pada sistem 

otomasi industri 

34     

Membangun komunikasi antar 

PLC pada sistem otomasi 

industri 

35     

Membangun kontrol motor 

listrik menggunakan PLC pada 

sistem otomasi industri 

36   

Mengevaluasi prosedur 

penggunaan I/O digital dan 

analog pada sistem HMI yang 

menggunakan SCADA 

Menemukan prosedur 

penggunaan I/O digital dan 

analog pada sistem HMI yang 

menggunakan SCADA 

37     

Menemukan kesalahan secara 

sistematis prosedur 

penyambungan I/O digital dan 

analog pada sistem HMI yang 

menggunakan SCADA 

38   

Membangun sistem Human 

Machine Interface (HMI) pada 

plan proses sistem produksi 

dan manufaktur di industri 

dengan menggunakan SCADA 

Menganalisis sistem dan 

komponen HMI 

39     Menganalisis parameter HMI 

40     
Menampilkan komunikasi 

sistem data dan jaringan 

41     

Memelihara sistem HMI pada 

sistem produksi dan menufaktur 

di industri 

Kode : 1.430GM1170 

Mata Ujian : Teknik Ototronik (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 



sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 



terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 



22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 



31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 



dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 



tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 



pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     
Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 



empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 



65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 



71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 
Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 



untuk kepentingan 

pembelajaran 

menentukan ketuntasan 

belajar  

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 



diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Menyajikan penggunaan 

berbagai jenis jacking, 

blocking dan lifting pada 

pekerjaan teknik otomotif. 

Menganalisis penggunaan peralatan 

jacking, blocking dan lifting sesuai 

dengan operation manual 

2     

Menyajikan teknik pengoperasian 

berbagai jenis jacking, blocking, dan 

lifting sesuai dengan operation 

manual 

3   

Menyajikan penerapan 

bearing, seal dan gasket 

dan adhesive 

Menganalisis penggunaan bearing, 

berbagai komponen perapat seperti 

seal dan gasket serta adhesive. 

4     

Menyajikan penggunaan bearing, 

berbagai komponen perapat seperti 

seal dan gasket serta adhesive sesuai 

prosedur. 

5   
Menyajikan penerapan 

berbagai treaded, fastener 

Menganalisis penggunaan berbagai 

treaded dan fastener 

6     
Menyajikan penggunaan berbagai 

treaded dan fastener sesuai prosedur. 

7   

Menyajikan penerapan 

hidrolik dan pneumatik 

pada pekerjaan teknik 

otomotif 

Menganalisis kerja komponen sistem 

hidrolik dan pneumatik pada teknik 

otomotif. 

8     

Menentukan jenis kerusakan pada 

sistem hidrolik dan pneumatik pada 

pekerjaan teknik otomotif 

9     

Menyajikan perawatan sistem 

hidrolik dan pneumatik pada 

pekerjaan teknik otomotif sesuai 

prosedur. 

10   

Menyajikan penggunaan 

Operation Maintenance 

Manual, service manual 

dan part book 

Menentukan Operation Maintenance 

Manual, service manual dan part 

book sesuai peruntukannya 



11     

Menyajikan cara menggunakan 

Operation Maintenance Manual, 

service manual dan part book sesuai 

peruntukannya 

12   

Menyajikan penggunaan 

workshop tools pada 

pekerjaan dasar teknik 

otomotif 

Menganalisis penggunaan peralatan 

pekerjaan dasar teknik otomotif 

sesuai fungsinya 

13     

Menyajikan cara menggunakan 

macam-macam hand tools / power 

tools / workshop equipment / special 

service tools sesuai SOP 

14   

Menyajikan penggunaan 

alat ukur pada pekerjaan 

dasar teknik otomotif 

Menganalisis penggunaan alat ukur 

mekanik/listrik dan 

elektronika/pneumatik pada 

pekerjaan dasar teknik otomotif. 

15     

Menyajikan cara menggunakan alat 

ukur mekanik /listrik dan 

elektronika/pneumatik pada 

pekerjaan dasar teknik otomotif 

sesuai SOP. 

16   

Menyajikan implementasi 

keselamatan dan kesehatan 

kerja dalam pelaksanaan 

pekerjaan dasar teknik 

otomotif 

Menganalisis jenis pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan kerja 

dalam pelaksaan pekerjaan dasar 

teknik otomotif.  

17     

Menyajikan penerapan keselamatan 

dan kesehatan kerja pada pekerjaan 

dasar teknik otomotif sesuai SOP 

18     

Menganalisis proses terjadinya 

kontaminasi pada bahan bakar, oli 

dan bodi sesuai standar lingkungan 

19     

Menganalisis penyebab terjadinya 

kebakaran dan penanggulangannya 

pada pekerjaan teknik otomotif 

20   

Menelaah Komponen dan 

Wiring Diagram pada 

Dasar Engine dan Engine 

Menelaah Dasar Sistem Engine 

(Sistem mekanisme mesin, sistem 

pendinginan, sistem pelumasan, 

sistem bahan bakar)  



Management System 

(EMS) 

21     

Menelaah Komponen dan Wiring 

Diagram pada sistem Kontrol Injeksi 

Bensin / Pengapian Elektronik / 

sistem Kontrol Katup / Diesel 

Elektronik / sistem Kontrol 

Kecepatan Otomatis (Cruise control) 

/ sistem Kontrol EMISI/ sistem fail 

safe (On Board Diagnostic) 

22   

Menafsirkan konsep Dasar 

sistem Engine Otomotif 

dan Engine Management 

System (EMS) 

Menafsirkan konsep dasar sistem 

engine  

23     

Menafsirkan Fungsi dan Cara Kerja 

pada sistem Kontrol Injeksi Bensin / 

Sistem Pengapian Elektronik / sistem 

Kontrol Katup / sistem Kontrol 

Diesel Elektronik / sistem Kontrol 

Kecepatan Otomatis (Cruise control)/ 

sistem Kontrol EMISI/ sistem fail 

safe (On B 

24   

Memvalidasi prosedur 

Pemeliharaan Dasar Sistem 

Engine dan Engine 

Management System (EMS 

) sesuai SOP  

Memvalidasi prosedur pemeliharaan 

atau perawatan Dasar Sistem Engine 

sesuai SOP  

25     

Memvalidasi prosedur pemeliharaan 

atau perawatan pada sistem Kontrol 

Injeksi Bensin / sistem Kontrol 

Pengapian Elektronik / sistem 

Kontrol Katup / sistem Kontrol 

Diesel Elektronik / system Kontrol 

Kecepatan Otomatis (Cruise control) 

/sistem Kontrol EMISI/ 

26   

Memperbaiki kerusakan 

pada Engine Management 

System (EMS)  

Menganalisis pekerjaan yang dapat 

dilakukan dalam perbaikan sistem 

mekanis engine. 

27     
Memperbaiki kerusakan yang terjadi 

pada sistem Kontrol Injeksi Bensin / 



sistem Kontrol Pengapian Elektronik 

/ sistem Kontrol Katup / sistem 

Kontrol Diesel Elektronik / sistem 

Kontrol Kecepatan Otomatis (Cruise 

control) /sistem Kontrol Kontrol 

EMISI/ sis 

28   

Menelaah komponen dan 

Wiring Diagram pada 

Chassis Management 

System (CMS). 

Menelaah Komponen dasar sistem 

casis 

29     

Menelaah Komponen dan Wiring 

Diagram pada Sistem Rem Kontrol 

Elektronik (SRKE) / Transmisi 

Otomatis Kontrol Elektronik (ECT) / 

Suspensi Aktif / Active Chamber / 

Tire Pressure monitoring / Sistem 

Power Steering Kontrol Elektronik 

(EPS)/ Fail Safe atau On  

30   

Menafsirkan fungsi dan 

Cara Kerja pada Chassis 

Management System 

(CMS). 

Menafsirkan konsep dasar sistem 

casis 

31     

Menafsirkan Fungsi dan Cara Kerja 

pada Sistem Rem Kontrol Elektronik 

(SRKE) / Transmisi Otomatis 

Kontrol Elektronik (ECT) / Suspensi 

Aktif / Active Chamber / Tire 

Pressure monitoring / Sistem Power 

Steering Kontrol Elektronik 

(EPS)/sistem Fail Safe atau O 

32   

Memvalidasi prosedur 

Pemeliharaan padadasar 

sistemcasis Otomotif dan 

Chassis Management 

System (CMS).  

Memvalidasi prosedur pemeliharaan 

pada dasar sistem casis sesuai SOP 

33     

Memvalidasi prosedur pemeliharaan 

padaSistem Rem Kontrol Elektronik 

(SRKE) / Transmisi Otomatis 

Kontrol Elektronik (ECT) / Suspensi 

Aktif / Active Chamber / Tire 

Pressure monitoring / Sistem Power 



Steering Kontrol Elektronik 

(EPS)/sistem Fail Safe atau  

34   

Memperbaiki kerusakan 

pada sistem Chassis 

Management System 

(CMS). 

Menganalisis pekerjaan yang dapat 

dilakukan dalam perbaikan sistem 

mekanis casis. 

35     

Memperbaiki kerusakan yang terjadi 

pada Sistem Rem Kontrol Elektronik 

(SRKE) / Transmisi Otomatis 

Kontrol Elektronik (ECT) / Suspensi 

Aktif / Active Chamber / Tire 

Pressure monitoring / Sistem Power 

Steering Kontrol Elektronik (EPS) / 

sistem Fail Safe ata 

36   

Menelaah Komponen dan 

Wiring Diagram pada 

Sistem Standart Kelistrikan 

Otomotif dan Sistem CSIT  

Menelaah Komponen, Wiring Sistem 

Standart Kelistrikan Otomotif 

37     

Menelaah Komponen, Wiring 

Diagram pada Vehicle Security 

System (Car Alarm, Central Lock, 

Immo) / System Power Window / 

Car Audio - Video, Parkir Assistant 

dan Navigasi / Sistem Automatic Car 

AC / Sistem Air Bag (SRS) dan 

Sabuk Pengaman / Sistem Elektrik C 

38   

Menafsirkan konsep Dasar 

Sistem Kelistrikan 

Otomotif dan Sistem CSIT 

Menafsirkan konsep Dasar Sistem 

Kelistrikan Otomotif 

39     

Menafsirkan Fungsi dan Cara 

Kerjapada Vehicle Security System 

(Car Alarm, Central Lock, Immo) / 

System Power Window / Car Audio - 

Video, Parkir Assistant dan Navigasi 

/ Sistem Automatic Car AC / Sistem 

Air Bag (SRS) dan Sabuk Pengaman 

/ Sistem Elektrik Contr 

40   

Memvalidasi prosedur 

Pemeliharaan pada Sistem 

Standar Kelistrikan 

Memvalidasi prosedur pemeliharaan 

pada Sistem Standar Kelistrikan 

Otomotif sesuai SOP 



Otomotif dan Sistem CSIT 

sesuai SOP 

41     

Memvalidasi prosedur 

pemeliharaanpada Vehicle Security 

System (Car Alarm, Central Lock, 

Immo) / System Power Window / 

Car Audio - Video, Parkir Assistant 

dan Navigasi / Sistem Automatic Car 

AC / Sistem Air Bag (SRS) dan 

Sabuk Pengaman / Sistem Elektrik C 

42   
Memperbaiki kerusakan 

pada Sistem CSIT 

Menganalisis pekerjaan yang dapat 

dilakukan dalam perbaikan Sistem 

Standar Kelistrikan Otomotif  

43     

Memperbaiki kerusakan yang terjadi 

padaVehicle Security System (Car 

Alarm, Central Lock, Immo) / 

System Power Window / Car Audio - 

Video, Parkir Assistant dan Navigasi 

/ Sistem Automatic Car AC / Sistem 

Air Bag (SRS) dan Sabuk Pengaman 

/ Sistem Elektrik  

44   

Menelaah komponen dan 

wiring diagram pada 

Vehicle Control Sytem 

(VCS) dan sistem 

komunikasi self diagnosa 

Electronic Control Unit 

(ECU)  

Menelaah komponen dan wiring 

diagram sistem kontrol elektronik 

(sensor, kontroler &amp; aktuator) 

pada kendaraan 

45     

Menelaah komponen dan rangkaian 

elektronika pengolah sinyal analog 

(Op-Amp, Schmmit Triger, 

multiplexer) dan pengolah sinyal 

digital (Analog to Digital Computer- 

ADC dan Digital to Analog 

Converter - DAC)  

46     

Menelaah komponen dasar dan kaki-

kaki (pinout) mikrokontroler yang 

digunakan pada aplikasi sistem 

kontrol sederhana kendaraan  



47     

Menelaah komponen dan wiring 

diagram pada rangkaian downloader 

dan minimum sistem mikrokontroler  

48     

Menelaah wiring diagram pada 

konektor diagnosa dan bentuk sinyal 

diagnosa dari ECU  

49   

Menafsirkan konsep sistem 

kontrol elektronik, 

algoritma &amp; bahasa 

pemrograman, desain 

sistem kontrol sederhana 

berbasis mikrokontroler 

dan komunikasi sistem self 

diagnosa Electronic 

Control Unit (ECU) di 

kendaraan 

Menafsirkan konsep dasar sistem 

kontrol secara umum 

50     
Menafsirkan fungsi dan cara kerja 

sistem kontrol elektronik 

51     

Menafsirkan konsep dasar algoritma 

dan bahasa pemrograman untuk 

mikrokontroler  

52     

Menafsirkan konsep desain sistem 

kontrol sederhana berbasis 

mikrokontroler pada kendaraan 

53     

Menafsirkan konsep aplikasi 

peningkatan unjuk kerja pada 

Vehicle Control System (VCS)  

54     

Menafsirkan konsep komunikasi 

sistem self diagnosa Electronic 

Control Unit (ECU) 

55   

Menganalisis proses 

pembuatan rangkaian 

minimum sistem 

mikrokontroler &amp; 

rangkaian downloader dan 

proses pengisian program 

(flashing 

Menganalisis proses pembuatan 

rangkaian minimum sistem 

mikrokontroler  

56     
Menganalisis proses pembuatan 

rangkaian downloader 



57     
Menganalisis proses pengisian 

program (flashing) 

58   

Membuat sistem kontrol 

sederhana berbasis 

mikrokontroler pada 

kendaraan 

Merancang desain sistem kontrol 

sederhana berbasis mikrokontroler 

pada kendaraan 

59     

Membuat aplikasi bahasa 

pemrograman (software) dan 

rangkaian elektronika (hardware) 

untuk sistem kontrol sederhana 

berbasis mikrokontroler pada 

kendaraan 

60     

Mengoreksi aplikasi bahasa 

pemrograman (software) dan 

rangkaian elektronika (hardware) 

untuk sistem kontrol sederhana 

berbasis mikrokontroler pada 

kendaraan 

61     

Mengkreasikan aplikasi peningkatan 

unjuk kerja pada Vehicle Control 

System (VCS)  

Kode : 1.592GM1100 

Mata Ujian : Teknik Pelayanan Produksi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 



dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     
Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 



diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 



17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 



tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 
Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 



untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 



pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   
Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 



untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 



54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menyajikan peramalan 

permintaan produksi 

Menganalisis karakteristik data 

permintaan produksi berdasarkan 

bentuk pola data 

2     

Memilih metode peramalan 

permintaan produksi yang sesuai 

dengan pola data permintaan 

produksi 

3     

Menerapkan peramalan 

permintaan produksi sesuai dengan 

prosedur 

4     

Menganalisis kriteria 

kesalahan/error pada peramalan 

permintaan produksi 

5     
Menetapkan pola data yang sesuai 

untuk permintaan produksi  

6     

Menggunakan metode peramalan 

yang sesuai dengan pola data 

permintaan produksi  

7     
Menyajikan peramalan permintaan 

produksi sesuai prosedur 

8     

Menghitung nilai kesalahan/error 

dalam peramalan permintaan 

produksi 

9   
Menyajikan jadwal 

produksi 

Mendeskripsikan cara membaca 

jadwal produksi sesuai prosedur 

10     
Mengenali jenis produk yang akan 

diproduksi 



11     
Menganalisis langkah-langkah 

penentuan waktu target produksi 

12     
Membaca Jadwal Produksi sesuai 

prosedur  

13     
Mengevaluasi karakteristik produk 

yang akan diproduksi  

14     

Memperkirakan waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai target 

produksi 

15 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menyajikan peralatan 

kerja yang dibutuhkan 

untuk jadwal produksi 

hari itu (5S â€“ Sort) 

Memilih peralatan kerja yang 

sesuai kebutuhan produksi 

16     

Memisahkan peralatan kerja yang 

masih digunakan dan peralatan 

yang telah digunakan 

17     
Menalar peralatan kerja yang akan 

digunakan 

18     

Mengelola peralatan kerja yang 

masih digunakan dan telah 

digunakan 

19   

Menyajikan 

penempatan peralatan 

kerja dengan baik dan 

cepat (5S â€“ Set) 

Menyusun prosedur penempatan 

peralatan sesuai dengan prinsip 

5S-Set 

20     

Memilih cara pemberian label 

keterangan nama (sign board) pada 

peralatan yang telah di tempatkan 

21     
Melakukan penempatan peralatan 

sesuai dengan prosedur 

22     

Melakukan pemberian label 

keterangan nama pada peralatan 

yang telah ditempatkan 



23 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mengelola peralatan 

kerja yang akan 

digunakan 

Menganalisis peralatan yang 

dibutuhkan dalam melakukan 

pekerjaan 

24     
Menerapkan konsep 5S dalam 

penyiapan peralatan kerja 

25     
Menetapkan peralatan yang 

dibutuhkan dalam pekerjaan 

26     

Menyajikan peralatan kerja yang 

akan digunakan sesuai standar 

yang telah ditetapkan dengan 

cepat, tepat dan disiplin (5S â€“ 

Sustain) 

27 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menyajikan 

perencanaan kebutuhan 

material menggunakan 

metode MRP 

Menganalisis metode Materials 

Requirements Planning (MRP) 

28     

Menerapkan konsep Materials 

Requirements Planning (MRP) 

dalam perencanaan persediaan 

29     Menganalisis reorder point system 

30     

Menetapkan metode MRP yang 

akan digunakan dalam membuat 

perencanaan persediaan  

31     

Menyajikan hasil perancanaan 

persediaan menggunakan metode 

Materials Requirements Planning 

(MRP)  

32     Menghitung reorder point system 

33 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Menyajikan 

perencanaan kapasitas 

yang optimal 

Menganalisis perencanaan 

kapasitas jangka pendek dan 

jangka panjang 



34     

Menganalisis metode break even 

point (BEP) dalam perencanaan 

kapasitas 

35     
Menetapkan perencanaan jangka 

pendek dan jangka panjang 

36     
Menyajikan perencanaan kapasitas 

berdasarkan metode BEP 

37   

Merencanakan sistem 

persediaan yang 

optimal 

Menelaah arti dan kebijakan 

persediaan  

38     
Menganalisis pentingnya sediaan 

pengaman  

39     
Mengevaluasi perputaran 

persediaan (inventory turn over) 

40     Menetapkan kebijakan persediaan  

41     
Menghitung jumlah sediaan 

pengaman 

42     

Mengkomunikasikan secara visual 

perputaran persediaan (inventory 

turn over) 

43 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mengelola administrasi 

persediaan 

Mengevaluasi urutan langkah 

dalam pengadministrasian 

persediaan  

44     
Mengevaluasi pengelolaan catatan 

dalam pengawasan persediaan (2) 

45     
Menyajikan administrasi 

persediaan  

46     
Mengelola catatan-catatan dalam 

pengawasan persediaan 

47 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Merencankan ukuran 

pemesanan (lot sizing) 

ekonomis 

menggunakan metode 

EOQ 

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi penentuan ukuran 

pemesanan (lot sizing)  



48     

Mengevaluasi perhitungan ukuran 

lot ekonomis menggunakan 

metoda EOQ 

49     

Menetapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penentuan ukuran 

pemesanan (lot sizing)  

50     

Menyajikan hasil pernghitungan 

ukuran lot ekonomis dengan 

metoda EOQ 

51   

Merencanakan 

persediaan 

menggunakan analisis 

ABC 

Memisahkan persediaan dalam 

tiga kelompok/kelas berdasarkan 

nilai persediaan 

52     

Mengevaluasi perhitungan 

kapasitas persediaan menggunakan 

analisis ABC 

53     
Menetapkan persediaan dalam tiga 

kelas berdasarkan nilai persediaan 

54     

Menyajikan hasil perhitungan 

metoda ABC dalam analisis 

persediaan 

55 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mendesain layout 

penempatan peralatan  

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi penentuan lokasi 

suatu peralatan  

56     
Menganalisis tahapan pemilihan 

lokasi peralatan 

57     

Meyajikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penentuan lokasi 

suatu peralatan  

58     
Membuat layout lokasi 

penempatan peralatan 

59   
Menyajikan biaya tata 

letak peralatan 

Mengklasifikasi komponen biaya 

dalam tata letak peralatan 



60     
Menganalisis biaya dalam tata 

letak peralatan 

61     
Menetapkan komponen biaya 

dalam tata letak peralatan 

62     
Menghitung biaya dalam tata letak 

peralatan 

63   

Menyajikan 

perencanaan tata letak 

peralatan 

Menganalisis langkah-langkah 

perencanaan tata letak peralatan 

64     
Menerapkan tata letak peralatan 

sesuai prosedur 

65     
Menyajikan langkah-langkah 

perencanaan tata letak peralatan 

66     
Membuat perencanaan tata letak 

peralatan 

67 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mendesain peralatan 

kerja yang dibutuhkan 

dalam melakukan 

pekerjaan 

Menganalisis spesifikasi peralatan 

kerja yang dibutuhkan 

68     
Menerapkan konsep desain 

peralatan kerja sesuai prosedur 

69     
Menyajikan spesifikasi peralatan 

kerja yang dibutuhkan 

70     Membuat desain peralatan kerja 

71   

Mendesain lay-out 

yang sesuai dengan tipe 

produksi 

Memilih faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyusunan lay-out 

72     
Membandingkan proses lay-out 

dan produk lay-out  

73     
Memilih plant lay-out yang sesuai 

dengan aliran proses produksi 

74     
Menetapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyusunan lay-out 



75     

Melakukan tata letak peralatan 

berdasarkan proses lay out dan 

produk lay-out 

76     
Membuat plant lay-out yang sesuai 

dengan aliran proses produksi 

77   
Mendesain penataan 

peralatan  

Menganalisis kaidah-kaidah dalam 

penataan peralatan 

78     
Mengklasifikasikan peralatan 

berdasarkan jenis dan fungsi 

79     
Menetapkan prosedur penataan 

peralatan sesuai standar 

80     
Melaksanakan penataan peralatan 

sesuai dengan jenis dan fungsinya 

81 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Merancang 

pengendalian kualitas 

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas  

82     
Menganalisis prosedur 

pengendalian kualitas 

83     
Menganalisis peta kontrol dalam 

pengendalian kualitas 

84     
Menganalisis prosedur 

pengambilan sample penerimaan 

85     
Menetapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas 

86     
Mendesain prosedur pengendalian 

kualitas 

87     
Menyajikan peta kontrol dalam 

pengendalian kualitas 

88     
Menentukan sample penerimaan 

dalam pengendalian kualitas 

Kode : 1.415GM1050 

Mata Ujian : Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteris-tik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosialbudaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat daya 

tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

(C3) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Emosional ( sabar, toleran, 

santun dll) diidentifikasi 

sesuai dengan perkembangan 

kematangan kejiwaan (C2) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianut (C2) 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifi-kasi 

sesuai capaian 

perkembangan 

intelektual.(C2) 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dikelompokkan 

sesuai tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembela-jaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (1) (1) 



7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

dibedakan dengan tepat.(C2) 

8     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (C2). 

9     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C3) 

10 

Mengem-bangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. (C2) 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi (C3) 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran. 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar. (C2) 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) 

14     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi(C4) 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk kegiatan 

di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan. (C2) 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 



laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponenkomponen RPP. 

(C5). 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan 

di lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan (1) 

18     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Macam - macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya. 

(C2) (1) 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal.  

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C2) 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

perestasi secara optimal (C5) 

22 
Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 



santun dengan peserta 

didik. 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu. 

(C3) 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu.  

Aspek - aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada setiap 

paket keahlian. (C2) (1) 

24     

Aspek - aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi ( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada setiap 

paket keahlian.(C3) (1) 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar.  

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar. (C2) 

26     

Kisi - kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian. (C5) (1) 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisikisi . (C5) 

28   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan. (C3) 

29     
Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 



menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar . (C2) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Mengoperasikan 

penggerak mula (prime 

mover) dalam sistem 

pembangkitan tenaga 

listrik. 

Menganalisa konsep penggerak 

mula (prime mover) dalam 

sistem pembangkitan tenaga 

listrik. 

2     

Mengkatagorikan konsep 

penggerak mula (prime mover) 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

3     

Melaksanakan pengoperasian 

penggerak mula (prime mover) 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik berdasarkan SOP. 

4   

Memelihara penggerak 

mula (prime mover) dalam 

sistem pembangkitan 

tenaga listrik 

Menganalisis pemeliharaan 

penggerak mula (prime mover) 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik 

5     

Merumuskan cara pemeliharaan 

penggerak mula (prime mover) 

yang digunakan dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik 

6     

Merealisasikan pemeliharaan 

penggerak mula (prime mover) 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik 

7     
Membuat laporan pemeliharaan 

penggerak mula (prime mover) 



dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik 

8   

Menginpeksi penggerak 

mula (prime mover) dalam 

sistem pembangkitan 

tenaga listrik 

Merencanakan cara 

penginpeksian penggerak mula 

(prime mover) dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

9     

Merealisasikan cara 

penginpeksian penggerak mula 

(prime mover) dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

10     

Menganalisa hasil 

penginpeksian penggerak mula 

(prime mover) dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik 

11     

Membuat laporan 

penginpeksian penggerak mula 

(prime mover) dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

12   

.Mengoperasikan 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga 

listrik. 

Mengklasifikasikan generator 

berdasarkan fungsi dan 

karakteristik operasionalnya 

pada sistem pembangkit tenaga 

listrik. 

13     

Menganalisa generator 

berdasarkan fungsi dan 

karakteristik operasionalnya 

pada sistem pembangkit tenaga 

listrik. 

14     

Menganalisis pengoperasian 

generator sistem pembangkit 

tenaga listrik. 

15     

Melaksanakan pengoperasian 

generator sistem pembangkit 

tenaga listrik. 

16   

Memelihara generator 

dalam sistem 

pembangkitan tenaga 

listrik. 

Menganalisis cara pemeliharaan 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 



17     

Merumuskan cara yang tepat 

dalam pemeliharaan generator 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

18     

Merealisasikan pemeliharaan 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

19     

Membuat laporan cara 

pemeliharaan generator dalam 

sistem pembangkitan tenaga 

listrik.  

20   

.Menginpeksi generator 

dalam sistem 

pembangkitan tenaga 

listrik. 

Merecanakan penginpeksian 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

21     

Merealisasikan penginpeksian 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik 

22     

Menganalisa hasil 

penginpeksian generator dalam 

sistem pembangkitan tenaga 

listrik. 

23     

Membuat laporan hasil 

penginpeksian generator dalam 

sistem pembangkitan tenaga 

listrik. 

24   

Mengoperasikan peralatan 

proteksi pada generator 

dalam sistem 

pembangkitan tenaga 

listrik. 

Mengklasifikasikan peralatan 

proteksi berdasarkan fungsi dan 

karakteristik operasionalnya 

pada sistem pembangkit tenaga 

listrik. 

25     

Menganalisa peralatan proteksi 

berdasarkan fungsi dan 

karakteristik operasionalnya 

pada sistem pembangkit tenaga 

listrik. 

26     

Menganalisis pengoperasian 

peralatan proteksi sistem 

pembangkit tenaga listrik. 



27     

Melaksanakan pengoperasian 

peralatan proteksi sistem 

pembangkit tenaga listrik. (2) 

28   

Memelihara peralatan 

proteksi pada generator 

dalam sistem 

pembangkitan tenaga 

listrik. 

Menganalisa pemeliharaan 

peralatan proteksi yang sesuai 

pada generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

29     

Merumuskan pemeliharaan 

peralatan proteksi yang sesuai 

pada generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

30     

Merealisasikan pemeliharaan 

peralatan proteksi pada 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

31     

Membuat laporan pemeliharaan 

peralatan proteksi pada 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

32     

Merencanakan penginpeksian 

peralatan proteksi pada 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

33     

Merealisasi penginpeksian 

peralatan proteksi pada 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik 

34     

Menganalisa penginpeksian 

peralatan proteksi pada 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

35     

Membuat laporan 

penginpeksian peralatan 

proteksi pada generator dalam 

sistem pembangkitan tenaga 

listrik. 



36   

Mengoperasikan sistem 

auxiliary generator dalam 

sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

Mengklasifikasi sistem auxiliary 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

37     

Menganalisis pengoperasian 

sistem auxiliary generator 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

38     

Melaksanakan pengoperasian 

sistem auxiliary generator 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

39   

Memelihara sistem 

auxiliary generator dalam 

sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

Menganalisis cara pemeliharaan 

sistem auxiliary generator 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

40     

Merumuskan cara pemeliharaan 

sistem auxiliary generator 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

41     

Merealisasikan pemeliharaan 

sistem auxiliary generator 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

42     

Membuat laporan pemeliharaan 

sistem auxiliary generator 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

43   

Menginpeksi sistem 

auxiliary generator dalam 

sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

Merencanakan cara 

penginpeksian sistem auxiliary 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik 

44     

Merealisasikan penginpeksian 

sistem auxiliary generator 

dalam sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

45     
Menganalisa hasil 

penginpeksian sistem auxiliary 



generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

46     

Membuat laporan hasil 

penginpeksian sistem auxiliary 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

47   

Mengoperasikan sistem 

kontrol dan operasi 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga 

listrik. 

Menganalisa sistem kontrol dan 

operasi generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

48     

Merumuskan sistem kontrol dan 

operasi generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik 

49     

Melaksanakan pengoperasian 

sistem kontrol dan operasi 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

50   

Menginpeksi sistem 

kontrol dan proteksi 

operasi generator dalam 

sistem pembangkitan 

tenaga listrik. 

Merancang penginpeksian 

sistem kontrol dan operasi 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

51     

Merealisasikan penginpeksian 

sistem kontrol dan operasi 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

52     

Menganalisa penginpeksian 

sistem kontrol dan operasi 

generator dalam sistem 

pembangkitan tenaga listrik. 

53     

Membuat laporan 

penginpeksian sistem kontrol 

dan operasi generator dalam 

sistem pembangkitan tenaga 

listrik. 

Kode : 1.677GM1120 

Mata Ujian : Teknik Pemboran Minyak dan Gas (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteris-tik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosialbudaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat daya 

tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

(C3) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Emosional ( sabar, toleran, 

santun dll) diidentifikasi 

sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan (C2) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianut (C2) 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifi-kasi 

sesuai capaian 

perkembangan 

intelektual.(C2) 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

(C3) 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembela-jaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang aka 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat.(C2) 

8     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (C2). 

9     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C3) 

10 

Mengem-bangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. (C2) 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi (C3) 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran. 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar. (C2) 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) 

14     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi(C4) 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk kegiatan 

di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan. (C2) 



16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponenkomponen RPP. 

(C5). 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan st 

18     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran. 

(C3) 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Macammacam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya. 

(C2) 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal.  

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C2) 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

perestasi secara optimal (C5) 



22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu. 

(C3) 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu.  

Aspekaspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian. (C2) 

24     

Aspekaspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi ( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian.(C3) 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar.  

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar. (C2) 

26     

Kisikisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian. (C5) 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisikisi . (C5) 

28   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan. (C3) 



29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar . (C2) 

NO. 
LEVEL 

1 
LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 

LEVEL 

5 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, 

struktur, 

konsep dan 

pola pikir 

keilmuan 

yang 

mendukung 

mata 

pelajaran 

yang 

diampu. 

Mengilustrasikan 

pemboran industri 

minyak dan gas 

modern 

Mengilustrasikan 

jenis Pemboran 

Migas 

  

2     

Merancang 

perkembangan 

peralatan pemboran  

  

3   

Mengidentifikasikan 

5 sistem dalam 

pemboran 

Menyempurnakan 5 

sistem dalam 

pemboran 

  

4     

Menerapkan 

masing - masing 

sistem dan 

peranannya dalam 

kelangsungan 

selama pemboran 

  

5   

Menentukan tipe 

komplesi dan 

operasi perforasi 

Merumuskan tipe 

komplesi dan 

operasi perforasi  

  



6     

Menentukan tipe - 

tipe komplesi 

sesuai dengan jenis 

reservoir dan 

metode produksi 

migas 

  

7     

Menentukan tipe - 

tipe komplesi 

sesuai dengan 

metode Produksi 

migas 

  

8   
Menguji metode 

produksi migas 

Merancang Teori 

dasar teknik 

produksi migas 

  

9     

Merumuskan 

metode produksi 

migas sesuai 

dengan jenis 

reservoir 

  

10   

Mengoperasikan 

peralatan produksi 

dibawah permukaan 

atau di atas 

permukaan 

Menampilkan 

Peralatan Produksi 

Atas dan Bawah 

Permukaan, 

Fasilitas pemisah, 

Fasilitas 

penimbunan, 

Fasilitas pipa, 

Faslitas 

pemompaan 

  

11     

Mengoperasikan 

peralatan produksi 

migas sesuai 

dengan jenis 

reservoir  

  

12   

Mendesain tipe 

sumur berarah dan 

alasan dilakukan 

pembelokan sumur 

Menentukan dasar - 

dasar pemboran 

berarah, alasan 

dilakukan 

pemboran berarah, 

Bentuk bentuk 

  



lintasan sumur 

berarah 

13     

Mendesain bentuk 

lintasan dan istilah 

istilah pada tiap 

tahapan 

  

14     
Merumuskan dasar 

pemboran berarah 
  

15   

Merancang 

peralatan drill string 

pemboran berarah 

Menghitung 

kedalaman terukur 

dan kedalaman 

tegak 

  

16     

Merancang 

peralatan dalam 

pembuatan lubang 

berbelok, miring 

dan horisontal  

  

17   
Mengoperasikan 

peralatan survey 

Mempersiapkan 

Survey tools, 

MWD, LWD, DST, 

Logging 

  

18     

Menyiapkan 

peralatan survey 

yang diperlukan 

untuk memastikan 

lintasan lubang bor 

sesuai target 

  

19     

Mengoperasikan 

peralatan survey 

yang diperlukan 

untuk memastikan 

lintasan lubang bor 

sesuai target 

  

20   

Menerapkan tipe-

tipe peralatan 

khusus bawah tanah 

Mengkreasikan 

Tipe peralatan 

stabilizer, Pengaruh 

pemasangan 

peralatan stabilizer, 

Fungsi dari 

peralatan stabilizer, 

  



PDC Bit, Peralatan 

roller reamer, 

Peralatan shock 

absorber, Peralatan 

drilling jar  

21     

Menyiapkan 

peralatan khusus 

bawah permukaan 

(Bottom Hole 

Assembly) dan 

fungsinya masing 

masing 

  

22   

Mengkatagorikan 

Operasi Logging 

dan Tes Sumur 

Memahami Tujuan 

logging, Jenis-jenis 

logging 

  

23     

Prinsip pengukuran 

dan analisa 

kwantitatip 

  

24     
Klasifikasi tes 

sumur 
  

25     

Langkah-langkah 

pekerjaan, Tujuan 

productivity atau 

deliverability test, 

Langkah-langkah 

pekerjaan, Tujuan 

transient pressure 

test, Langkah-

langkah pekerjaan 

  

26     

Menguji peralatan 

Operasi Logging 

dan Tes Sumur) 

dan fungsinya 

masing masing 

  

27   

Memahami 

peralatan putar, 

teknik perawatan 

peralatan putar, 

teknik operasi 

peralatan putar, 

Menyiapkan 

Peralatan sistem 

pemutar, Rotary 

table, Rotary 

swivel, Kelly, 

master bushing, 

  



Dasar dasar industri 

minyak dan gas 

bumi 

rotary drive kelly 

bushing. 

28     

Merangkum 

Peralatan sistem 

pemutar 

  

29   

Memahami drill 

stem dan handling 

tools serta teknik 

pemeriksaan dan 

perawatan 

Menafsirkan cara 

kerja Drill stem, 

Rotary slip, 

Overhead tools 

  

30     

Merumuskan 

Peralatan drill stem 

dan handling tools 

  

31   

Memahami langkah 

â€“langkah 

persiapan drill stem, 

teknik memasukkan 

drill-stem, cara 

mengoperasikan 

rotary slip, langkah 

urutan mencabut 

drill-stem serta 

handling tools 

Merancang system 

kerja drill stem dan 

handling tools, 

Handling tools, 

drill stem, rotary 

slip, Overhead tools 

  

32     

Menggabungkan 

Peralatan drill stem 

dan handling tools 

  

33   

Mengidentifikasikan 

macam-macam 

peralatan pipa 

pemboran sesuai 

fungsinya 

Merangkum 

macam-macam 

pipa bor (Drill 

pipe), pipa 

pemberat (heavy 

drill pipe /drill 

collar, drill stem, 

pahat pemboran 

(drilling bit) serta 

fungsi dari 

peralatan pipa 

pemboran dan Pipe 

handling 

  



34     

Merekontruksi 

Peralatan peralatan 

pipa pemboran  

  

35   

Mengidentifikasikan 

macam-macam 

peralatan angkat 

sesuai fungsinya 

Merumuskan cara 

kerja Overhead 

tools, drawwork, 

Elevator, Link, 

Swivel, Hook, 

Travelling block 

  

36     

Menggabungkan 

Peralatan Overhead 

tools 

  

37   

Memahami tentang 

peralatan Sirkulasi 

Lumpur Bor 

Menampilkan cara 

kerja, Preparation 

Area, mud house, 

hopper, mixing 

hopper, chemical 

mixing barrel , bulk 

mud storage bins., 

water tank, reserve 

pit 

  

38     

Menyiapkan cara 

kerja Circulating 

equipment, Pipa 

penyalur dari 

pompa &amp; pipa 

kembali stand pipe 

dan rotary house 

  

39     

Merangkum 

Peralatan Sirkulasi 

Lumpur Bor 

  

40   

Memahami tentang 

peralatan Pompa 

lumpur Bor 

Memfasilitasi cara 

kerja Duplex mud 

pump, Triplex mud 

pump, Duplex 

double acting, 

Triplex double 

acting, Piston, 

Piston rod, Piston 

Flange, Pelumas 

piston rod, 

  



Spesifikasi pompa, 

Pulse dumpener, 

Relief valve 

41     

Merekontruksi 

Peralatan Pompa 

lumpur Bor  

  

42   

Memahami tentang 

peralatan pencegah 

semburan liar 

Mengidentifikasi 

Tipe annular bop, 

Tipe ram bop, 

Pencegah semburan 

liar dari dalam pipa 

  

43     

Mengidentifikasi 

Tipe Drilling spool, 

choke line dan kill 

line, Choke 

manifold dan 

kelengkapannya 

  

44     

Mengidentifikasi 

Peralatan bantu 

Accumulator unit 

  

45     

Merekontruksi 

Peralatan Pencegah 

Semburan Liar 

(PSL) 

  

46 

Menguasai 

materi, 

struktur, 

konsep dan 

pola pikir 

keilmuan 

yang 

mendukung 

mata 

pelajaran 

yang 

diampu. 

Memahami tentang 

peralatan pencegah 

semburan liar 

Kontruksi Peralatan 

Pencegah 

Semburan Liar 

Menganalisa 

Teknik 

bongkar 

pasang BOP 

Merangkum 

peralatan 

survey yang 

diperlukan 

untuk 

memastikan 

lintasan 

lubang bor 

sesuai 

target 

47 

Menguasai 

materi, 

struktur, 

konsep dan 

Mereparasi sifat-

sifat fisik lumpur, 

teknik perawatan 

lumpur pengeboran, 

Menggabungkan 

Fungsi lumpur, 

pada komponen 

lumpur pemboran: 

  



pola pikir 

keilmuan 

yang 

mendukung 

mata 

pelajaran 

yang 

diampu. 

lumpur, bahan 

penyusun lumpur 

bor, jenis lumpur 

bor 

1. zat cair lumpur 

pemboran 2. zat 

padat lumpur 

pemboran 3. zat 

kimia lumpur 

pemboran, sifat 

lumpur pemboran, 

Pengujian sifat 

lumpur, Fungsi 

lumpur bor, Additif 

lumpur, Padatan 

lumpur, Fasa cair  

48     
Mengombinasikan 

lumpur pemboran 
  

49     

Menggabungkan 

tentang lumpur 

pemboran dalam 

bentuk lisan, 

tulisan, dan 

gambar. 

  

50   
Menyiapkan 

peralatan tes lumpur 

Memvalidasi Sifat 

Fisik Lumpur, 

Pengukuran sifat 

fisik lumpur, Mud 

balance, Mars 

funnel, Filter press 

  

51     

Menganalisis 

Peralatan tes 

lumpur  

  

52   

Mengoperasikan 

peralatan desilter, 

desander dan shale 

shaker 

Mereparasi cara 

kerja Peralatan mud 

condition, peralatan 

desilter, peralatan 

desander, peralatan 

shale shaker, 

Degasser, Shale 

shaker, Desilter, 

Desander 

  

53     

Mengoperasikan 

Peralatan mud 

condition 

  



54   

Menampilkan tipe 

aliran dalam dalam 

pipa 

Menyapkan cara 

kerja Rezim aliran 

laminer, turbulent, 

Rheology lumpur 

bor 

  

55     

Merumuskan 

Rheology lumpur 

bor 

  

56   

Menampilkan 

Kecepatan Lumpur 

Bor 

Memperjelas 

macam-macam 

kecepatan aliran 

lumpur yaitu aliran 

lumpur di annulus 

drill pipe dengan 

lubang terbuka, 

aliran lumpur di 

annulus dengan 

casing yang sudah 

terpasang, aliran 

lumpur di annulus 

drill collar dengan 

lubang terbuka, 

aliran lumpur di 

ann 

  

57     

Membatas 

Kecepatan Lumpur 

Bor 

  

58   
Memahami jet bit 

optimization 

Pemilihan peralatan 

ukuran nozzle bit 
  

59     

Menanggulangi 

Pemilihan ukuran 

nozzle bit 

  

60     

Mengoreksi tentang 

Pemilihan ukuran 

nozzle bit 

  

61   

Mengkreasikan 

horse power 

hidrolika lumpur 

pemboran 

Merangkum cara 

kerja HHP Lumpur 

bor, Macam-macam 

horse power 

hidrolika lumpur 

  



pemboran, Prinsip 

kerja hydrolic horse 

power, Prinsip 

kerja parasitic horse 

power, Prinsip 

kerja bit hydrolic 

horse power, 

Prinsip kerja input 

horse power. 

Prinsip kerja output  

62     

Menyempurnakan 

ukuran nozzle bit 

dan pengaruhnya 

pada HHP 

  

63     

Memadukan 

Pemilihan ukuran 

nozzle bit dan 

pengaruhnya pada 

HHP 

  

64   

Memahami Jenis-

jenis masalah 

pemboran 

Menanggulangi 

cara kerja dari 

Jenis-jenis masalah 

pemboran, Shale 

masalah, Keyseat, 

Differential 

pressure sticking, 

Stuckpipe, Loss 

Sirkulasi, Kick 

  

65     

Merumuskan 

hambatan selama 

pemboran 

  

66     

Merangkum ciri ciri 

dari setiap 

hambatan dalam 

pemboran 

  

67   

Mengevaluasi 

tindakan mengatasi 

masalah pemboran 

MemfasilitasiSyarat 

Lumpur yang baik 
  

68     
Menyiapkan 

penerapan metode 
  



mengatasi masalah 

yang terjadi selama 

pemboran 

69   

Menalar situasi 

yang memerlukan 

pemancingan 

Merencanakan 

Situasi yang 

memerlukan 

pemancingan antara 

lain Benda asing 

terjatuh, Pipa putus, 

Pipa terjepit  

  

70     

Merumuskan 

Situasi yang 

memerlukan 

pemancingan 

  

71   

Mengoperasikan 

jenis peralatan 

pemancingan 

Merancang 

peralatan 

pemancingan  

  

72     

Mengoperasikan 

Peralatan 

Pemancingan 

antara lain Alat 

pancing pipa, Alat 

pancing benda-

benda kecil, Alat 

pancing kabel, Alat 

pemukul , Alat 

pemotong pipa , 

Alat penyelamat 

  

73     

Mengoperasi dan 

peralatan 

pemancingan 

selama pemboran 

  

74 

Menguasai 

materi, 

struktur, 

konsep dan 

pola pikir 

keilmuan 

yang 

mendukung 

mata 

Menetapkan faktor-

faktor penyebab 

kick 

Merekontruksi 

penyebab Kick 

antara lain, 

Tekanan hidrostatis 

turun, Tinggi 

kolom lumpur 

turun, Swab effect, 

Squeeze effect, 

Menembus formasi 

Merekontruksi 

penyebab 

Kick antara 

lain 

Menembus 

formasi gas, 

Viskositas 

lumpur tinggi, 

Gelstrength 

 



pelajaran 

yang 

diampu. 

gas, Viskositas 

lumpur tinggi, 

Gelstrength tinggi, 

Tekanan formasi 

naik 

tinggi, 

Tekanan 

formasi naik 

75 

Menguasai 

materi, 

struktur, 

konsep dan 

pola pikir 

keilmuan 

yang 

mendukung 

mata 

pelajaran 

yang 

diampu. 

Menetapkan faktor-

faktor penyebab 

kick 

Menggabungkan 

penyebab kick yang 

terjadi selama 

pemboran 

  

76   

Menyajikan 

peralatan penutupan 

sumur 

Menyajikan 

Macam-macam 

Peralatan pencegah 

tipe annular yaitu 

Annular tipe 

Hydrill, Annular 

tipe Cameron, 

Annular tipe 

Shaffer 

  

77     

Merumuskan 

Peralatan pencegah 

tipe ram antara lain 

Pipe Ram, Blind 

Ram, Shear Ram, 

Variable Ram 

  

78     

Merumuskan 

Peralatan pencegah 

dari dalam pipa 

antara lain Upper 

Kelly cock &amp; 

Lower Kelly Cock, 

Inside BOP, Safety 

valve, Drop in 

check valve, Drill 

float valve, Regan 

fast shut off 

  



coupling, Drilling 

spool, Choke line 

dan Kill line 

79     

Merumuskan 

pencegahan 

semburan liar (blow 

out) 

  

Kode : 1.485GM1110 

Mata Ujian : Teknik Pembuatan Benang (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 



kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 



12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 



20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 



26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 



32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 



39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 



48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu 

Menangani proses 

pengoperasian mesin 

Blowing 

Membuktikan komponen 

bagian-bagian mesin Blowing 

berfungsi dengan baik 

2     
Merencanakan pengoperasian 

mesin Blowing 



3     
Mengevaluasi perencanaan 

pengoperasian mesin Blowing 

4     
Mengoperasikan mesin 

Blowing sesuai SOP 

5   

Melakukan 

perawatan dan 

perbaikan mesin 

Blowing. 

Menyiapkan alat dan bahan 

perawatan/perbaikan mesin 

Blowing 

6     
Menanggulangi kemungkinan 

kerusakan pada mesin Blowing 

7     
Memperbaiki bagian-bagian 

yang rusak pada mesin Blowing 

8     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan pada 

mesin Blowing sesuai standar 

9   

Menangani proses 

pengoperasian mesin 

Carding 

Membuktikan komponen 

bagian-bagian mesin Carding 

berfungsi dengan baik 

10     
Merencanakan pengoperasian 

mesin Carding 

11     
Mengevaluasi perencanaan 

pengoperasian mesin Carding 

12     
Mengoperasikan mesin Carding 

sesuai SOP 

13   

Melakukan 

perawatan mesin 

Carding 

Menyiapkan alat dan bahan 

perawatan/perbaikan mesin 

Carding 

14     
Menanggulangi kemungkinan 

kerusakan pada mesin Carding 

15     
Memperbaiki bagian-bagian 

yang rusak pada mesin Carding 

16     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan pada 

mesin Carding sesuai standar 



17   

Menangani proses 

pengoperasian mesin 

Drawing  

Membuktikan komponen 

bagian-bagian mesin Drawing 

berfungsi dengan baik  

18     
Merencanakan pengoperasian 

mesin Drawing 

19     
Mengevaluasi perencanaan 

pengoperasian mesin Drawing 

20     
Mengoperasikan mesin 

Drawing sesuai SOP 

21   

Melakukan 

perawatan mesin 

Drawing 

Menyiapkan alat dan bahan 

perawatan/perbaikan mesin 

Drawing 

22     
Menanggulangi kemungkinan 

kerusakan pada mesin Drawing 

23     
Memperbaiki bagian-bagian 

yang rusak pada mesin Drawing 

24     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan pada 

mesin Drawing sesuai standar  

25   

Menangani proses 

pengoperasian mesin 

Hi Lap 

Membuktikan komponen 

bagian-bagian mesin Hi Lap 

berfungsi dengan baik 

26     
Merencanakan pengoperasian 

mesin Hi Lap 

27   

Melakukan 

perawatan mesin Hi 

Lap 

Menyiapkan alat dan bahan 

perawatan/perbaikan mesin Hi 

Lap  

28     
Menanggulangi kemungkinan 

kerusakan pada mesin Hi Lap 

29     
Memperbaiki bagian-bagian 

yang rusak pada mesin Hi Lap 

30   

Menangani proses 

pengoperasian mesin 

Super Lap 

Membuktikan komponen 

bagian-bagian mesin Super Lap 

berfungsi dengan baik  



31     
Merencanakan pengoperasian 

mesin Super Lap 

32   

Melakukan 

perawatan mesin 

Super Lap 

Menyiapkan alat dan bahan 

perawatan/perbaikan mesin 

Super Lap 

33     

Menanggulangi kemungkinan 

kerusakan pada mesin Super 

Lap 

34   

Menangani proses 

pengoperasian mesin 

Combing 

Membuktikan komponen 

bagian-bagian mesin Combing 

berfungsi dengan baik  

35     
Merencanakan pengoperasian 

mesin Combing 

36     
Mengevaluasi perencanaan 

pengoperasian mesin Combing 

37     
Mengoperasikan mesin 

Combing sesuai SOP  

38   

Melakukan 

perawatan mesin 

Combing 

Menyiapkan alat dan bahan 

perawatan/perbaikan mesin 

Combing  

39     
Menanggulangi kemungkinan 

kerusakan pada mesin Combing 

40     

Memperbaiki bagian-bagian 

yang rusak pada mesin 

Combing 

41     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan pada 

mesin Combing sesuai standar  

42   

Menangani proses 

pengoperasian mesin 

Roving. 

Membuktikan komponen 

bagian-bagian mesin Roving 

berfungsi dengan baik  

43     
Merencanakan pengoperasian 

mesin Roving 

44     
Mengevaluasi perencanaan 

pengoperasian mesin Roving 



45     
Mengoperasikan mesin Roving 

sesuai SOP  

46   

Melakukan 

perawatan mesin 

Roving 

Menyiapkan alat dan bahan 

perawatan/perbaikan mesin 

Roving  

47     
Menanggulangi kemungkinan 

kerusakan pada mesin Roving 

48     
Memperbaiki bagian-bagian 

yang rusak pada mesin Roving 

49     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan pada 

mesin Roving sesuai standar  

50   

Menangani proses 

pengoperasian mesin 

Ring Spinning 

Membuktikan komponen 

bagian-bagian mesin Ring 

Spinning berfungsi dengan baik  

51     
Merencanakan pengoperasian 

mesin Ring Spinning 

52     

Mengevaluasi perencanaan 

pengoperasian mesin Ring 

Spinning 

53     
Mengoperasikan mesin Ring 

Spinning sesuai SOP  

54   

Melakukan 

perawatan mesin 

Ring Spinning 

Menyiapkan alat dan bahan 

perawatan/perbaikan mesin 

Ring Spinning  

55     

Menanggulangi kemungkinan 

kerusakan pada mesin Ring 

Spinning  

56     

Memperbaiki bagian-bagian 

yang rusak pada mesin Ring 

Spinning 

57     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan pada 

mesin Ring Spinning sesuai 

standar  



58   

Menangani proses 

pengoperasian mesin 

Open End 

Membuktikan komponen 

bagian-bagian mesin Open End 

berfungsi dengan baik  

59     
Merencanakan pengoperasian 

mesin Open End 

60   

Melakukan 

perawatan mesin 

Open End 

Menyiapkan alat dan bahan 

perawatan/perbaikan mesin 

Open End  

61     

Menanggulangi kemungkinan 

kerusakan pada mesin Open 

End 

62     

Memperbaiki bagian-bagian 

yang rusak pada mesin Open 

End 

63   

Menangani proses 

pengoperasian mesin 

Winding 

Membuktikan komponen 

bagian-bagian mesin Winding 

berfungsi dengan baik  

64     
Merencanakan pengoperasian 

mesin Winding 

65     
Mengevaluasi perencanaan 

pengoperasian mesin Winding 

66     
Mengoperasikan mesin 

Winding sesuai SOP  

67   

Melakukan 

perawatan mesin 

Winding 

Menyiapkan alat dan bahan 

perawatan/perbaikan mesin 

Winding  

68     
Menanggulangi kemungkinan 

kerusakan pada mesin Winding 

69     
Memperbaiki bagian-bagian 

yang rusak pada mesin Winding 

70     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan pada 

mesin Winding sesuai standar  

Kode : 1.486GM1110 

Mata Ujian : Teknik Pembuatan Kain (Modul 0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 



dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     
Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 



dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 



keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 



diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 



33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 



40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     
Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 



pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Merancang proses pengelosan dan 

perawatan mesin kelos. 

Merencanakan proses 

pengelosan sesuai konstruksi 

yang akan dibuat. 

2     
Mengevaluasi hasil proses 

pengelosan. 

3     

Menangani proses 

pengelosan sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

dan konsep K3LH. 



4     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

kelos sesuai standar. (0) 

5   
Mengelola proses pemaletan dan 

perawatan mesin palet. 

Merencanakan proses 

pemaletan sesuai konstruksi 

yang akan dibuat.  

6     
Mengevaluasi hasil proses 

pemaletan.  

7     

Menangani proses pemaletan 

sesuai dengan standar 

operasional prosedur dan 

konsep K3LH.  

8     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

palet sesuai standar.  

9   

Merancang proses 

penggintirandanperawatan mesin 

gintir. 

Merencanakan proses 

penggintiran sesuai 

konstruksi yang akan dibuat.  

10     
Mengevaluasi hasil proses 

penggintiran.  

11     

Menangani proses 

penggintiran sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

dan konsep K3LH.  

12     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

gintir sesuai standar 

13   
Merancang proses penghanian 

dan perawatan mesin hani. 

Merencanakan proses 

penghanian sesuai konstruksi 

yang akan dibuat.  

14     
Mengevaluasi hasil proses 

penghanian.  

15     

Menangani proses 

penghanian sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

dan konsep K3LH. 



16     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

hani sesuai standar.  

17   
Merancang proses penganjian dan 

perawatan mesin kanji. 

Merencanakan proses 

penganjian sesuai konstruksi 

yang akan dibuat.  

18     
Membuat resep kanji pada 

proses penganjian.  

19     
Mengevaluasi hasil proses 

penganjian.  

20     

Menangani proses penganjian 

sesuai dengan standar 

operasional prosedur dan 

konsep K3LH.  

21     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

kanji sesuai standar.  

22   
Mendesain anyaman kain sesuai 

dengan kebutuhan dan teknologi. 

Mendesain anyaman dasar 

dan turunannya. 

23     

Mengembangkan anyaman 

dasar beserta turunannya 

sesuai kebutuhan. 

24     

Menentukan jenis mesin yang 

diperlukan sesuai dengan 

desain anyaman kain yang 

akan dibuat. 

25   

Merancang proses pembuatan 

kain sesuai dengan konstruksi 

yang akan dibuat. 

Membuat rencana tenun 

sesuai dengan anyaman yang 

akan dibuat. 

26     

Merencanakan kebutuhan 

bahan dan mesin yang akan 

digunakan. 

27   

Menentukan proses pencucukan 

dan perawatan mesin atau 

peralatan cucuk. 

Merencanakan proses 

pencucukan sesuai konstruksi 

yang akan dibuat.  



28     
Mengevaluasi hasil proses 

pencucukan.  

29     

Menangani proses 

pencucukan sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

dan konsep K3LH.  

30     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

cucuk sesuai standar.  

31   

Menyajikan proses 

penyambungan benang dengan 

tangandan mesin serta perawatan 

mesin sambung. 

Menyajikan proses 

penyambungan benang 

dengan tangan dan mesin. 

32     

Menangani proses 

penyambungan benang 

dengan mesin sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

dan konsep K3LH. 

33     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

sambung sesuai standar.  

34   

Merancang proses pembuatan 

kain menggunakan mesin tenun 

teropong dan perawatan mesin 

tenun tenun teropong. 

Merencanakan proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

teropong sesuai konstruksi 

yang akan dibuat. 

35     

Mengevaluasi hasil proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

teropong.  

36     

Menangani proses pembuatan 

kain menggunakan mesin 

tenun teropong sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

dan konsep K3LH.  

37     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

tenun teropong sesuai 

standar.  



38   
Mengevaluasi setting peralatan 

bagian-bagian mesin tenun. 

Mensetting peralatan bagian-

bagian pokok dan bagian-

bagian tambahan mesin tenun 

sesuai standar. 

39     

Mengevaluasi setting 

peralatan bagian-bagian 

pokok dan bagian-bagian 

tambahan mesin tenun sesuai 

standar.  

40   

Merancang proses pembuatan 

kain menggunakan mesin tenun 

dobby dan perawatan mesin tenun 

dobby. 

Merencanakan proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

dobby sesuai konstruksi yang 

akan dibuat. 

41     

Mengevaluasi hasil proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

dobby.  

42     

Menangani proses pembuatan 

kain menggunakan mesin 

tenun dobby sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

dan konsep K3LH.  

43     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

tenun dobby sesuai standar.  

44   

Merancang proses pembuatan 

kain menggunakan mesin tenun 

jacquard dan perawatan mesin 

tenun jacquard. 

Merencanakan proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

jacquard sesuai konstruksi 

yang akan dibuat. 

45     

Mengevaluasi hasil proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

jacquard.  

46     

Menangani proses pembuatan 

kain menggunakan mesin 

tenun jacquard sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

dan konsep K3LH.  



47     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

tenun jacquard sesuai 

standar.  

48   

Merancang proses pembuatan 

kain menggunakan mesin tenun 

semburan air/udara (jet) dan 

perawatan mesin tenun semburan 

air/udara (jet). 

Merencanakan proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

semburan air/udara (jet) 

sesuai konstruksi yang akan 

dibuat. 

49     

Mengevaluasi hasil proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

semburan air/udara (jet).  

50     

Menangani proses pembuatan 

kain menggunakan mesin 

tenun semburan air/udara 

(jet) sesuai dengan standar 

operasional prosedur dan 

konsep K3LH.  

51     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

tenun semburan air/udara 

(jet) sesuai standar.  

52   

Merancang proses pembuatan 

kain menggunakan mesin tenun 

rapier dan perawatan mesin tenun 

rapier. 

Merencanakan proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

rapier sesuai konstruksi yang 

akan dibuat. 

53     

Mengevaluasi hasil proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

rapier.  

54     

Menangani proses pembuatan 

kain menggunakan mesin 

tenun rapier sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

dan konsep K3LH.  



55     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

tenun rapier sesuai standar.  

56   

Merancang proses pembuatan 

kain menggunakan mesin tenun 

projectile dan perawatan mesin 

tenun projectile. 

Merencanakan proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

projectile sesuai konstruksi 

yang akan dibuat. 

57     

Mengevaluasi hasil proses 

pembuatan kain 

menggunakan mesin tenun 

projectile.  

58     

Menangani proses pembuatan 

kain menggunakan mesin 

tenun projectile sesuai 

dengan standar operasional 

prosedur dan konsep K3LH.  

59     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

tenun projectile sesuai 

standar.  

60   

Merancang proses pembuatan 

kain rajut menggunakan mesin 

rajut dan perawatan mesin rajut. 

Merencanakan proses 

pembuatan kain rajut 

menggunakan mesin rajut 

sesuai konstruksi yang akan 

dibuat. 

61     

Mengevaluasi hasil proses 

pembuatan kain rajut 

menggunakan mesin rajut.  

62     

Menangani proses pembuatan 

kain rajut menggunakan 

mesin rajut sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

dan konsep K3LH.  

63     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

rajut sesuai standar.  



64   

Mengevaluasi cacat kain hasil 

proses pemeriksaan kain mentah 

(grey). 

Merencanakan proses 

pemeriksaan kain mentah 

(grey) sesuai kriteria.  

65     

Menangani proses 

pemeriksaan kain mentah 

(grey) sesuai dengan standar 

operasional prosedur dan 

konsep K3LH.  

66     

Melaksanakan 

perawatan/perbaikan mesin 

pemeriksa kain mentah (grey) 

sesuai standar.  

67   
Menentukan mutu kain mentah 

(grey). 

Mengevaluasi cacat kain 

hasil proses pemeriksaan kain 

mentah (grey). 

68     

Memperbaiki cacat kain 

ringan pada proses 

pemeriksaan kain mentah 

(grey).  

69   
Menentukan mutu kain mentah 

(grey). 

Mengkategorikan mutu kain 

dari hasil proses pemeriksaan 

kain mentah (grey) sesuai 

kriteria. 

70     

Menyimpulkan hasil proses 

pemeriksaan kain mentah 

(grey). 

Kode : 1.674GM1060 

Mata Ujian : Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 



dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 



8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 



15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 



sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 



29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 
Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 



proses dan hasil 

belajar. (0) 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 
Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 



untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 



52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

Mengimplementasikan 

keselamatan, kesehatan kerja 

dan lingkungan (K3L) 

Menganalisis ruang lingkup K3L 

berdasarkan Undang-

Undang/peraturan yang berlaku. 

2     

Menganalisis jenis dan cara 

pengendalian kecelakaan dan 

tindakan pencegahan serta 

tindakan setelah terjadi kecelakaan 

kerja 

3     

Menguraikan potensi bahaya 

kecelakaan dan gangguan 

kesehatan/ keselamatan kerja serta 

perlengkapan penanganannya 

4     

Merencanakan prosedur 

Keselamatan, kesehatan kerja dan 

lingkungan (K3L) dalam kegiatan 

pekerjaan sehari-hari 

5     

Menggunakan rambu-rambu K3L 

sesuai dengan karakteristik 

bengkel. 



6     

Mengimplementasikan 

penggunaan kelengkapan K3L 

dalam pengoperasian alat dan 

mesin. 

7   

Menganalisis pekerjaan-

pekerjaan pemeliharaan/ 

perbaikan mekanik mesin 

industri 

Menguraikan pekerjaan-pekerjaan 

pemeliharaan mekanik mesin 

industri 

8     

Menyusun kegiatan-kegiatan 

pemeliharaan pencegahan mesin 

mekanik industri. 

9     

Menyusun kegiatan-kegiatan 

pemeliharaan harian mekanik 

mesin industri. 

10     

Menyusun kegiatan-kegiatan 

pemeliharaan berkala mekanik 

mesin industri  

11     
Menyusun prosedur perbaikan; 

ringan, sedang dan berat. 

12   
Menggunakan alat-alat ukur 

teknik. 

Menguraikan jenis dan fungsi alat 

ukur dasar dan alat ukur presisi. 

13     

Menganalisis prosedur pengukuran 

dengan alat ukur dasar dan alat 

presisi. 

14     
Membaca alat ukur dasar dan alat 

presisi 

15     

Menggunakan alat ukur dasar dan 

alat ukur presisi sesuai dengan 

SOP 

16     Menyajikan hasil pengukuran 

17   

Menggunakan perkakas 

tangan dan perkakas tangan 

bertenaga (Hand and power 

tools). 

Menguraikan jenis dan fungsi 

perkakas tangan 

18     
Menerapkan prosedur penggunaan 

dan pemeliharaan perkakas tangan. 



19     
Menguraikan jenis dan fungsi 

perkakas tangan bertenaga 

20     

Menerapkan prosedur penggunaan 

dan pemeliharaan perkakas tangan 

bertenaga. 

21     
Menggunakan perkakas tangan 

sesuai dengan SOP. 

22     
Menggunakan perkakas tangan 

bertenaga sesuai dengan SOP. 

23   

Mengimplementasikan 

prinsip-prinsip mesin 

konversi energi. 

Menganalisis prinsip kerja motor 

bakar 2 langkah dan motor bakar 4 

langkah 

24     
Menganalisis cara kerja turbin air 

dan kegunaannya untuk kehidupan 

25     
Menganalisis prinsip kerja 

generator listrik 

26     

Menggunakan prinsip kerja motor 

bakar 2 langkah dan 4 langkah 

dalam pekerjaan. 

27     
Menggunakan prinsip kerja turbin 

air dalam kehidupan sehari-hari. 

28     

Menggunakan prinsip kerja 

generator listrik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

29   

Mengimplementasikan 

konsep elemen mesin pada 

bidang manufaktur 

Menganalisis macam-macam 

sambungan tetap (sambungan paku 

keling, sambungan las, sambungan 

lipat) 

30     

Menganalisis macam-macam 

sambungan tidak tetap (kopling, 

rem, sambungan baut-mur, baut 

skrup, pasak). 

31     

Menganalisis jenis dan fungsi 

poros dan pasak, transmisi (pulley 

&amp; belt, rantai, kopling, roda 

gigi). 



32     

Menganalisis macam-macam gaya, 

tegangan dan momen pada 

sambungan. 

33     

Menganalisis macam-macam gaya, 

tegangan dan momen pada rem, 

roda gigi, bantalan, pegas, poros, 

kopling, V-Belt dan rantai. 

34     

Menunjukkan macam-macam 

sambungan tetap (sambungan 

tetap, baut, paku keling, las) dan 

sambungan tidak tetap (kopling, 

rem). 

35     

Menunjukkan poros dan pasak, 

transmisi (pulley &amp; belt, 

rantai, kopling, roda gigi). 

36     

Menghitung macam-macam gaya, 

tegangan pada rem, roda gigi, 

bantalan, pegas, poros, kopling, V-

Belt dan rantai. 

37   

Menilai jenis kerusakan 

komponen mekanik pada 

mesin industri 

Menganalisis macam dan fungsi 

komponen mekanik mesin industri  

38     
Menganalisis jenis-jenis kerusakan 

komponen mekanik mesin industri  

39     

Menilai tingkat kerusakan 

komponen-komponen mekanik 

mesin industri sesuai prosedur  

40     
Menyusun laporan kerusakan 

komponen mekanik mesin industri. 

41   
Mengimplementasikan 

pengetahuan bahan teknik 

Menguraikan macam-macam 

bahan teknik 

42     
Menganalisis proses pembuatan 

bahan teknik. 

43     

Menguraikan macam-macam 

logam ferro dan non ferro serta 

penggunaannya 



44     

Menganalisis proses-proses 

perlakuan panas (heat treatment) 

pada baja karbon dan baja paduan 

45     

Mengimplementasikan prosedur 

perlakuan panas (heat treatment) 

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 

46   
Mengimplementasikan 

penanganan material 

Menguraikan jenis dan fungsi alat 

angkat dan alat angkut 

47     
Menerapkan prosedur penanganan 

material 

48     
Menerapkan prosedur 

penyimpanan material 

49     
Melakukan penanganan material 

sesuai dengan SOP 

50     
Melakukan penyimpanan material 

sesuai dengan SOP 

51   

Mengggunakan alat utama, 

alat bantu kerja dan bahan 

teknik untuk pemeliharaan/ 

perbaikan mekanik mesin 

industri 

Menguraikan alat-alat utama dan 

alat-alat bantu pemeliharaan dan 

perbaikan mekanik industri. 

52     

Menguraikan bahan-bahan 

pemeliharaan dan perbaikan 

mekanik industri.  

53     

Menganalisis komponen dan 

spesifikasi spare part mekanik 

industri.  

54     

Menggunakan alat utama, alat 

bantu, bahan dan komponen spare 

part sesuai dengan prosedur  

55     

Memelihara alat utama, alat bantu, 

bahan dan komponen spare part 

sesuai dengan prosedur 

56   

Melakukan perbaikan 

kerusakan ringan pada mesin 

industri 

Menganalisis kebutuhan alat, 

bahan, komponen untuk perbaikan 

kerusakan ringan.  



57     

Menyusun prosedur perbaikan 

kerusakan ringan mekanik mesin 

industri. 

58     
Memperbaiki kerusakan ringan 

pada mekanik mesin industri. 

59   
Mengoperasikan mesin-

mesin pengerjaan logam 

Menguraikan jenis, fungsi, dan 

perlengkapan kerja mesin-mesin 

perkakas. 

60     

Menguraikan jenis, fungsi, dan 

perleng-kapan kerja las dan 

fabrikasi logam. 

61     
Menganalisis macam dan fungsi 

alat potong mesin perkakas. 

62     
Mengoperasikan mesin-mesin 

perkakas (bubut dan frais) 

63     

Mengoperasikan mesin las dan 

fabrikasi logam (las busur manual, 

las asetilin, mesin potong dan 

mesin lipat) 

64   

Melakukan pekerjaan 

pembuatan dan perbaikan 

komponen mekanik dengan 

mesin perkakas 

Menganalisis prosedur pembuatan 

dan perbaikan komponen mekanik 

dengan pemesinan bubut. 

65     

Menganalisis prosedur pembuatan 

dan perbaikan komponen mekanik 

dengan pemesinan frais.  

66     
Memelihara mesin dan peralatan 

mesin perkakas. 

67     
Membuat komponen mesin 

menggunakan mesin bubut. 

68     
Memperbaiki komponen mesin 

menggunakan mesin bubut. 

69     
Membuat komponen mesin 

menggunakan mesin frais. 

70     
Memperbaiki komponen mesin 

menggunakan mesin frais. 



71   

Melakukan perbaikan 

komponen dengan 

menggunakan mesin las 

busur manual. 

Menganalisis persiapan pekerjaan 

las dengan menggunakan mesin las 

busur. 

72     

Menyiapkan pekerjaan perbaikan 

komponen mekanik dengan proses 

las busur manual. 

73     

Menyusun prosedur perbaikan 

komponen mekanik dengan proses 

las busur manual.  

74     

Melakukan pengelasan pada 

pekerjaan pekerjaan perbaikan 

komponen dengan mesin las busur 

manual sesuai prosedur. 

75   

Melakukan pelumasan mesin 

sesuai Prosedur Operasional 

Standar (POS) 

Menganalisis kebutuhan 

pelumasan pada bagian-bagian 

mekanik mesin industri 

76     
Menghitung kebutuhan alat, bahan 

pelumasan. 

77     
Menyusun jadwal dan prosedur 

pelumasan mekanik mesin industri 

78     
Melumasi bagian-bagian mekanik 

mesin sesuai dengan prosedur  

79   

Melakukan pemasangan, 

pemeliharaan dan perbaikan 

mesin perkakas sesuai 

Prosedur Operasional 

Standar (POS) 

Menganalisis prosedur 

pemasangan /install mesin 

perkakas. 

80     
Menganalisis prosedur 

pemeliharaan mesin perkakas. 

81     
Menganalisis prosedur perbaikan 

mesin perkakas. 

82     
Memperbaiki mesin perkakas 

sesuai dengan prosedur. 

83     Menguji kinerja mesin perkakas. 



84   

Melakukan bongkar pasang 

sistem bantalan/ bearing pada 

mesin industri 

Menguraikan jenis dan fungsi 

bantalan bushing/ bearing. 

85     

Menganalisis urutan 

pembongkaran dan pemasangan 

bantalan/ Bearing dan bushing 

mesin. 

86     
Membongkar dan memeriksa 

komponen-komponen mekanik.  

87     
Memperbaiki/mengganti 

komponen-komponen yang rusak  

88     
Memasang komponen-komponen 

menjadi rakitan/sub-rakitan. 

89   

Melakukan bongkar pasang 

sistem transmisi dan kopling 

mekanik mesin industri 

Menganalisis prinsip kerja macam-

macam sistem transmisi mekanik 

mesin industri. 

90     

Menganalisis prinsip kerja macam-

macam sistem kopling mekanik 

mesin industri 

91     

Menganalisis urutan 

pembongkaran dan pemasangan 

transmisi mekanik mesin. 

92     

Melaksanakan pemeriksaan untuk 

pemeliharaan komponen-

komponen sistem transmisi 

mekanik mesin industri.  

93     

Menyetel rakitan penggerak dan 

pembawa sistem transmisi 

mekanik mesin industri.  

94     

Mendiagnosis kesalahan pada 

sistem transmisi mekanik mesin 

industri.  

95     
Memperbaiki rakitan sistem 

transmisi mekanik mesin industri. 

96     
Menguji sistem kerja transmisi 

mekanik mesin industri. 



97     
Menguji kinerja sistem transmisi 

dan kopling. 

98   

Melakukan bongkar pasang, 

pemeliharaan/ perbaikan 

mekanik kompresor sesuai 

Prosedur Operasional 

Standar (POS) 

Menganalisis prosedur bongkar 

pasang mekanik kompresor. 

99     
Menganalisis prosedur 

pemeliharaan mekanik kompresor. 

100     
Menganalisis prosedur perbaikan 

mekanik kompresor. 

101     
Memperbaiki mekanik kompresor 

sesuai dengan prosedur. 

102     Menguji kinerja kompresor. 

103   

Melakukan bongkar pasang, 

pemeliharaan/ perbaikan 

mekanik pompa sesuai 

Prosedur Operasional 

Standar (POS) 

Menganalisis prosedur bongkar 

pasang mekanik pompa. 

104     
Menganalisis prosedur 

pemeliharaan mekanik pompa  

105     
Menganalisis prosedur perbaikan 

mekanik pompa 

106     
Memperbaiki mekanik pompa 

sesuai dengan prosedur. 

107     Menguji kinerja pompa. 

108   

Mengimplementasikan 

prinsip-prinsip dasar 

kelistrikan pada mesin 

pengerjaan logam. 

Menguraikan prinsip kerja arus, 

tegangan, tahanan dan daya. 

109     

Menghitung arus, tegangan, 

tahanan dan daya pada rangkaian 

listrik. 

110     

Menguraikan jenis, fungsi dan cara 

kerja komponen kelistrikan pada 

sistem kontrol mesin-mesin 



pengerjaan logam 

(transformator,tahanan, kapasitor, 

sensor, kontaktor, relay, motor, 

peralatan proteksi. 

111     

Merakit rangkaian seri dan paralel 

berbagai komponen kelistrikan 

pada sistem kontrol mesin-mesin 

pengerjaan logam (transformator, 

tahanan,kapasitor, sensor, 

kontaktor, relay, motor, peralatan 

proteksi) 

112   

Mengoperasikan alat ukur 

dan alat pemeriksa sistem 

kontrol kelistrikan 

Menguraikan fungsi dan kegunaan 

alat ukur dan alat pemeriksa sistem 

kontrol kelistrikan. 

113     
Menyusun prosedur pengoperasian 

alat ukur/alat pemeriksa.  

114     
Menggunakan alat ukur/alat 

pemeriksa rangkaian kelistrikan. 

115   

Melakukan pemeliharaan 

rangkaian sistem kelistrikan 

mesin perkakas sesuai 

prosedur 

Menyusun prosedur pemeliharaan 

rangkaian kelistrikan mesin 

perkakas 

116     

Memelihara rangkaian dan 

komponen rangkaian kelistrikan 

mesin perkakas 

117   

Melakukan diagnosa 

rangkaian dan pemeriksaan 

komponen kelistrikan mesin 

perkakas sesuai prosedur 

Membaca gambar rangkaian sistem 

kelistrikan.  

118     

Mendiagnosa kerusakan 

rangkaian/komponen kelistrikan 

mesin perkakas. 

119     
Membongkar rangkaian/ sistem 

kelistrikan mesin perkakas. 

120     
Memeriksa kerusakan komponen-

komponen listrik. 



121   

Melakukan perbaikan dan 

perakitan rangkaian sistem 

kelistrikan mesin perkakas 

sesuai prosedur 

Menganalisis urutan perakitan 

rangkaian kontrol kelistrikan mesin 

perkakas.  

122     
Merakit rangkaian kontrol 

kelistrikan mesin perkakas.  

123     
Menguji kinerja rangkaian/sistem 

kelistrikan mesin perkakas. 

124   

Melakukan pemeliharaan 

sistem tenaga fluida 

pneumatik dan hidrolik 

Menguraikan sistem kerja tenaga 

fluida hidrolik dan pneumatik.  

125     
Menyusun prosedur pemeliharaan 

sistem tenaga fluida pneumatik 

126     
Menyusun prosedur pemeliharaan 

sistem tenaga fluida hidrolik. 

127     
Memelihara sistem tenaga fluida 

hidrolik.  

128     
Memelihara sistem tenaga fluida 

pneumatik. 

129   

Mendiagnosa kerusakan 

sistem / rangkaian pneumatik 

dan hidrolik 

Membaca gambar rangkaian sistem 

pneumatik/hidrolik. 

130     

Menyusun prosedur diagnosa 

kerusakan rangkaian sistem 

pneumatik/hidrolik. 

131     
Mendiagnosa sistem kerja 

rangkaian pneumatik/hidrolik. 

132   

Melakukan perbaikan 

rangkaian dan penggantian 

komponen sistem pneumatik 

dan hidrolik sesuai dengan 

prosedur operasional standar 

Menganalisis urutan perbaikan dan 

perakitan rangkaian 

pneumatik/hidrolik. 

133     
Merakit komponen-komponen 

rangkaian pneumatik/hidrolik. 

134     
Menguji kinerja sistem/rangkaian 

pneumatik /hidrolik. 



Kode : 1.424GM1060 

Mata Ujian : Teknik Pemesinan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     
Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 



spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 



13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 



memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 



diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 



33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 



40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     
Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 



pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi , 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu 

Menggunakan berbagai 

aturan teknik gambar mesin 

dan tanda pengerjaan  

Menginterpretasikan aturan 

teknik gambar mesin dan tanda 

pengerjaan 

2     

Menentukan jenis tanda 

pengerjaan pada gambar teknik 

sesuai standar pengerjaan. 

3     

Mengaplikasikan aturan teknik 

gambar mesin dan tanda 

pengerjaan  



4     

Menggambar komponen 

pemesinan menggunakan tanda 

pengerjaan sesuai aturan teknik 

gambar mesin 

5   

Menggunakan software 

untuk pekerjaan gambar 

teknik menggunakan CAD  

Menetapkan software untuk 

gambar teknik dengan CAD  

6     
Menginstall software untuk 

gambar teknik dengan CAD 

7   
Menganalisis koordinat 2D 

pada sistem CAD  

Menganalisis sistem koordinat 2D 

yang digunakan dengan sistem 

CAD 

8     
Menentukan koordinat 2D yang 

digunakan dengan sistem CAD 

9   

Menggunakan menu dan 

etiket gambar 2D dengan 

sistem CAD sesuai standar 

dalam menyajikan gambar 

detail dari obyek gambar 

tertentu 

Memilih menu dalam perangkat 

lunak CAD untuk membuat dan 

memodifikasi gambar CAD 2D 

10     
Menganalisis etiket gambar 2D 

dengan sistem CAD 

11     

Membuat gambar detail 

komponen mesin 2D dengan 

sistem CAD  

12     

Mengedit gambar detail 

komponen mesin 2D dengan 

sistem CAD pada lembar kerja 

13   

Menggunakan bagian-bagian 

utama mesin bubut dan 

perlengkapannya (0) 

Menganalisis fungsi dan prinsip 

kerja mesin bubut (0) 

14     

Menganalisis bagian-bagian 

utama mesin bubut, dan 

perlengkapannya. (0) 

15     
Menggunakan bagian-bagian 

utama mesin bubut dan 



perlengkapannya sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan (0) 

16   

Menggunakan macam-

macam alat potong mesin 

bubut untuk berbagai jenis 

pekerjaan. (0) 

Menganalisis macam-macam alat 

potong pada mesin bubut sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan (0) 

17     
Menganalisis bahan alat potong 

pada mesin bubut (0) 

18     

Menganalisis sudut kebebasan 

alat potong pada mesin bubut 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan 

(0) 

19     

Menentukan jenis alat potong 

pada proses pembubutan sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan (0) 

20     

Menentukan sudut kebebasan alat 

alat potong pada mesin bubut 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan 

(0) 

21   

Menentukan bagian-bagian 

utama mesin frais dan 

perlengkapannya (0) 

Menganalisis fungsi dan prinsip 

kerja mesin frais (0) 

22     

Menganalisis bagian-bagian 

utama mesin frais, dan 

perlengkapannya. (0) 

23     

Menggunakan bagian-bagian 

utama mesin frais dan 

perlengkapannya sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan (0) 

24   

Menggunakan macam-

macam alat potong mesin 

frais untuk berbagai jenis 

pekerjaan. (0) 

Menganalisis macam-macam alat 

potong pada mesin frais sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan (0) 

25     
Menganalisis bahan alat potong 

pada mesin frais (0) 



26     

Menganalisis sudut alat potong 

pada mesin frais sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan (0) 

27     

Menentukan jenis alat potong 

pada mesin frais sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan (0) 

28   

Mengoperasikan mesin 

bubut untuk berbagai jenis 

pekerjaan. (0) 

Menetapkan cutting speed pada 

pembubutan untuk berbagai jenis 

material (0) 

29     

Menetapkan kecepatan putaran 

mesin (revolution per minute) 

pada proses pembubutan (0) 

30     

Menerapkan kecepatan 

pemakanan (feeding) pada proses 

pembubutan (0) 

31     
Menganalisis waktu pada proses 

pembubutan (0) 

32     

Menerapkanprosedur 

menghidupkan dan mematikan 

mesin bubut (0) 

33   

Menggunakan teknik 

pembubutan muka (facing), 

lubang senter, mengebor, 

rata, bertingkat, tirus 

(pengaturan eretan atas), 

kartel dan champer. (0) 

Menentukan teknik penjepitan 

benda kerja pada proses 

pembubutan. (0) 

34     

Menentukan teknik pemasangan 

alat potong pada proses 

pembubutan. (0) 

35     

Melakukan teknik pembubutan 

facing, sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. (0) 

36     

Melakukan teknik 

pembubutan/pembuatan lubang 

senter sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. (0) 



37     

Melakukan teknik pembuatan 

lubang/ mengebor sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. (0) 

38     

Melakukan teknik pembubutan 

rata, sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan (0) 

39     

Melakukan teknik pembubutan 

bertingkat sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan (0) 

40     

Melakukan teknik pembubutan 

tirus (pengaturan sudut eretan 

atas) sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan (0) 

41     

Melakukan teknik mengkartel 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan 

(0) 

42     

Melakukan teknik pembubutan/ 

pembuatan champer sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan (0) 

43   

Menggunakan teknik 

pembubutan alur, tirus 

(pergeseran kepala lepas), 

bentuk/ profil, dan proses 

pemotongan (cut off) (0) 

Melakukan teknik pembubutan 

alur sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. (0) 

44     

Melakukan teknik pembubutan 

tirus menggunakan pergeseran 

kepala lepas sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan (0) 

45     

Melakukan teknik pembubutan 

bentuk profil sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan (0) 

46     
Melakkukan teknik pemotongan 

(cut off) pada mesin bubut (0) 

47   

Mengoperasikan mesin frais 

untuk berbagai jenis 

pekerjaan. (0) 

Menetapkan cutting speedpada 

pengefraisan untuk berbagai jenis 

material (0) 



48     

Menetapkan kecepatan putaran 

mesin frais (revolution per 

minute) pada proses pengefraisan 

(0) 

49     

Menerapkan kecepatan 

pemakanan (feeding) pada proses 

pengefraisan (0) 

50     
Menganalisis waktu pada proses 

pengefraisan (0) 

51     

Menerapkan prosedur 

menghidupkan dan mematikan 

mesin frais (0) 

52   

Menggunakan teknik 

pengefraisan rata, sejajar, 

siku, bertingkat, miring, 

membuat lubang senter, 

mengebor dan alur (tembus/ 

tidak tembus) (0) 

Menentukan teknik pengikatan/ 

penjepitan benda kerja pada 

proses pengfraisan (0) 

53     
Menentukan teknik pengikatan/ 

penjepitan alat potong. (0) 

54     

Menganalisis metode 

pengefraisan pada proses 

pengefraisan (0) 

55     

Menentukan teknik seting pisau 

frais (cutter) pada awal proses 

pengefraisan (0) 

56     

Melakukan teknik pengefraisan 

rata sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan (0) 

57     

Melakukan teknik pengefraisan 

sejajar sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan (0) 

58     

Melakukan teknik pengefraisan 

siku sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan (0) 



59     

Melakukan teknik pengefraisan 

miring sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan (0) 

60     

Melakukan teknik pembuatan 

lubang dengan mata bor sesuai 

tuntutan pekerjaan (0) 

61     

Melakukan teknik pengefraisan 

bentuk alur (tembus dan tidak 

tembus) sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan (0) 

62   

Menggunakan teknik 

pembubutan ulir segi tiga, 

boring, dan rimer. (0) 

Melakukan teknik pembubutan 

ulir segi tiga, sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. (0) 

63     

Melakukan teknik memperbesar 

lubang (boring) sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. (0) 

64     
Melakukan teknik merimer sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan (0) 

65   

Menggunakan teknik 

pengefraisan alur (T slot dan 

ekor burung), memperbesar 

lubang dan merimer (0) 

Menentukan teknik pengefraisan 

bentuk alur (T slot dan ekor 

burung) sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan (0) 

66     

Melakukan teknik memperbesar 

lubang dengan pengefraisan 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan 

(0) 

67     

Melakukan teknik merimer pada 

mesin frais sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan (0) 

68   

Menerapkan sistem 

pembagian benda kerja 

menggunakan kepala 

pembagi dan rotary table (0) 

Menggunakan sistem pembagian 

benda kerja menggunakan kepala 

pembagi (deviding head) sistem 

langsung dan diferensial sesuai 

tuntutan pekerjaan. (0) 

69     

Menggunakan sistem pembagian 

benda kerja dengan meja putar 

(rotary table)dalam derajat dan 



desimal sesuai tuntutan pekerjaan 

(0) 

70   

Menggunakan teknik 

pembubutan ulir segi empat, 

ulir trapesium  

Melakukan teknik pembubutan 

ulir segi empat sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. 

71     

Melakukan teknik pembubutan 

ulir trapesium sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan 

72   

Menggunakan teknik 

pengefraisan roda gigi lurus, 

dan rack lurus  

Merancang pembuatan roda gigi 

lurus 

73     

Melakukan teknik pengefraisan 

roda gigi lurus jenis modul dan 

diameter pitch 

74     
Merancang pembuatan gigi rack 

lurus 

75     
Melakukan teknik pengefraisan 

gigi rack lurus 

76   

Menggunakan teknik 

pengefraisan roda gigi 

payung.  

Merancang pembuatan roda gigi 

payung 

77     

Melakukan teknik pengefraisan 

untuk pembuatan roda gigi 

payung 

78   

Menggunakan teknik 

pembubutan ulir cacing, dan 

eksentrik  

Melakukan teknik pembubutan 

ulir cacing sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan 

79     

Melakukan teknik pembubutan 

eksentrik sesuai dengantuntutan 

pekerjaan 

80   

Menggunakan teknik 

pengefraisan roda gigi 

cacing, rack miring dan 

helix 

Merancang pembuatan roda gigi 

cacing 

81     
Melakukan teknik pengefraisan 

roda gigi cacing 



82     
Merancang pembuatan roda gigi 

helix 

83     
Melakukan teknik pengefraisan 

roda gigi helix 

84     
Merancang pembuatan gigi rack 

miring 

85     
Melakukan teknik pengefraisan 

gigi rack miring 

86   

Menganalisis mesin gerinda 

datar(surface grinding 

machine) 

Menganalisis bagian-bagian dan 

perlengkapan mesin gerinda datar 

(surface grinding machine) 

87     
Menganalisis roda gerinda untuk 

penggerindaan datar 

88     
Menganalisis parameter 

pemotongan mesin gerinda datar 

89   

Menganalisis mesin gerinda 

silinder (cylindrical grinding 

machine) 

Menganalisis bagian-bagian dan 

perlengkapan mesin gerinda 

gerinda silinder (cylindrical 

grinding machine) 

90     

Menganalisis parameter 

pemotongan mesin gerinda 

silinder 

91   

Menggunakan mesin gerinda 

datar(surface grinding 

machine) 

Melakukan pemasangan roda 

gerinda pada mesin gerinda datar 

(balancing, dressing, dan truing). 

92     
Melakukan pemasangan benda 

kerja pada mesin gerinda datar 

93     

Menggunakan teknik 

penggerindaan datar sesuai 

tuntutan pekerjaan (datar, miring, 

alur dan bertingkat) 

94   

Menggunakan mesin gerinda 

silinder(cylindrical grinding 

machine) 

Melakukanpemasangan roda 

gerinda pada mesin gerinda datar 

(balancing, dressing, dan truing). 

95     
Melakukan pemasangan benda 

kerja pada mesin gerinda sinder 



96     

Menggunakan teknik 

penggerindaan silinder sesuai 

tuntutan pekerjaan (lurus, 

bertingkat, tirus dan muka). 

97   
Mengoperasikan mesin 

bubut CNC. 

Menganalisis bagian-bagian 

utama, dan perlengkapan pada 

mesin bubut CNC 

98     

Menganalisis sistem persumbuan 

dan sistem koordinat pada mesin 

bubut CNC  

99     
Menganalisis sistem kontrol dan 

fungsinya pada mesin bubut CNC 

100     

Menentukan prosedur 

menghidupkan dan mematikan 

mesin bubut CNC 

101     

Mengoperasikan mesin bubut 

CNC menggunakan tombol 

manual (Jog, MPG)  

102   
Melakukan pemrogaman 

pada mesin bubut CNC. 

Menganalisis struktur 

pemrograman pada mesin bubut 

CNC 

103     

Menggunakan software 

pemrograman untuk membuat 

program pada mesin bubut CNC 

sesuai gambar kerja 

104     

Menerapkan prinsip dasar 

pemograman pada mesin bubut 

CNC 

105     

Menganalisis G-code dan M-code 

pada mesin bubut CNC sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan (rata, 

radius, ulir, alur, bor) 

106     

Menganalisis parameter 

pemotongan pada mesin bubut 

CNC 

107     
Merancang program pada mesin 

bubut CNC sesuai dengan gambar 



108   

Melakukan setting dan 

mengoperasikan mesin 

bubut CNC untuk 

pembuatan benda kerja 

Menganalisis jenis alat potong 

yang dipergunakan pada mesin 

bubut CNC 

109     
Melakukan transfer data program 

ke mesin bubut CNC 

110     
Menganalisis titik nol benda kerja 

pada mesin bubut CNC 

111     

Menganalisis data kompensasi 

alat potong pada mesin bubut 

CNC 

112     
Melakukan input program pada 

kontrol panel mesin bubut CNC 

113     

Melakukan pengujian program 

(running test) pada mesin bubut 

CNC 

114     

Menganalisis program (editing 

program) pada kontrol panel 

mesin bubut CNC 

115     

Melakukan eksekusi program 

untuk pembuatan benda kerja di 

mesin bubut CNC 

116     
Menerapkan prosedur perawatan 

pada mesin bubut CNC 

117   
Mengoperasikan mesin frais 

CNC. 

Menganalisis bagian-bagian 

utama, dan perlengkapan pada 

mesin frais CNC 

118     

Menganalisis sistem persumbuan 

dan sistem koordinat pada mesin 

frais CNC  

119     
Menganalisis sistem kontrol dan 

fungsinya pada mesin frais CNC 

120     

Menentukan prosedur 

menghidupkan dan mematikan 

mesin frais CNC 



121     

Mengoperasikan mesin frais CNC 

menggunakan tombol manual 

(Jog, MPG) 

122   
Melakukan pemrogaman 

pada mesin frais CNC. 

Menganalisis struktur 

pemrograman pada mesin frais 

CNC 

123     

Menganalisis G-code dan M-code 

pada mesin frais CNC sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan (rata, 

radius, kontur, tapping, bor) 

124     

Menganalisis parameter 

pemotongan pada mesin frais 

CNC 

125     
Merancang program pada mesin 

frais CNC sesuai dengan gambar 

126     

Menggunakan software 

pemrograman untuk membuat 

program pada mesin frais CNC 

sesuai gambar kerja 

127   

Melakukan setting dan 

mengoperasikan mesin frais 

CNC untuk pembuatan 

benda kerja 

Menganalisis jenis alat potong 

yang dipergunakan pada mesin 

frais CNC 

128     
Melakukan transfer data program 

ke mesin frais CNC 

129     
Menganalisis titik nol benda kerja 

pada mesin frais CNC 

130     
Menganalisis data kompensasi 

alat potong pada mesin frais CNC 

131     
Melakukan input program pada 

kontrol panel mesin frais CNC 

132     

Melakukan pengujian program 

(running test) pada mesin frais 

CNC 



133     

Menganalisis program (editing 

program) pada kontrol panel 

mesin frais CNC 

134     

Melakukan eksekusi program 

untuk pembuatan benda kerja di 

mesin frais CNC 

135     
Menerapkan prosedur perawatan 

pada mesin frais CNC 

136   

Menggunakan program 

CAM pada mesin bubut dan 

frais CNC untuk pembuatan 

benda kerja 

Membuat gambar kerja dengan 

CAM 

137     

Mengkonversi dan memodifikasi 

toolpath ke kode ASCII (post 

processor) 

138     
Menganalisis post processor, 

sesuai keperluan 

139     

Melakukan transfer (pemindahan) 

program CNC dari CAM ke 

kontrol mesin CNC (0) 

140     
Melakukan setting mesin CNC 

sesuai dengan program CAM 

141     

Mengoperasikan mesin CNC 

untuk membuat benda kerja 

sesuai dengan program CAM 

Kode : 1.484GM1110 

Mata Ujian : Teknik Pemintalan Serat Buatan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 



dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 



8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 



15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 



sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 



29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 
Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 



proses dan hasil 

belajar. (0) 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 
Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 



untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 



52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Menentukan bahan baku 

produk antara dan produk 

jadi. 

Menyeleksi bahan baku 

produk setengah jadi dan 

produk jadi (0) 

2     

Menyimpulkan bahan baku 

produk setengah jadi dan 

produk jadi . 

3     

Menentukan bahan baku 

produk setengah jadi dan 

produk jadi . (0) 

4   
Menyajikan data hasil 

pengujian.  
Menganalisis data penguji 

5     
Menyajikan data pengujian . 

(0) 

6   

Menvalidasi dengan 

mengolah data hasil 

pengujian. 

Menganalisis data pengujian. 

(0) 

7     Merinci data pengujian 

8     Mengevaluasi data pengujian. 



9     Menvalidasi data pengujian. 

10   
Melakukan pengolahan 

limbah cair. 

Menganalisa karakteristik 

limbah cair (0) 

11     
Menentukan cara pengolahan 

limbah cair (2) 

12     
Mengerjakan pengolahan 

limbah cair. 

13   
Melakukan pengolahan 

limbah padat. 

Menganalisa karakteristik 

limbah padat (2) 

14     
Menentukan cara pengolahan 

limbah padat (2) 

15     
Mengerjakan pengolahan 

limbah padat. 

16   
Menggunakan peralatan dan 

perlengkapan tempat kerja. 

Menyimpulkan peralatan dan 

perlengkapan kerja.  

17     
Merancang peralatan dan 

perlengkapan kerja. 

18     
Menggunakan peralatan dan 

perlengkapan kerja.  

19   
Memelihara peralatan dan 

perlengkapan tempat kerja. 

Mendiagnosa peralatan dan 

perlengkapan kerja. 

20     
Menyeleksi peralatan dan 

perlengkapan kerja.  

21     
Mengelola peralatan dan 

perlengkapan kerja. (0) 

22   

Mengelola pemeliharaan 

komponen mesin dan 

peralatan 

Mendiagnosa komponen 

mesin dan peralatan . (0) 

23     
Menyimpulkan komponen 

mesin dan peralatan . 

24     
Mengkode komponen mesin 

dan peralatan . 



25     
Mengelola komponen mesin 

dan peralatan . 

26   

Menentukan kerusakan 

komponen mesin dan 

peralatan 

Menganalisa kerusakan 

komponen mesin dan 

peralatan . 

27     

Menyimpulkan kerusakan 

komponen mesin dan 

peralatan . (0) 

28     

Menentukan kerusakan 

komponen mesin dan 

peralatan . (0) 

29   

Menentukan tindakan 

perawatan dan perbaikan 

mesin 

Menganalisa kerusakan 

komponen mesin dan 

peralatan . 

30     

Menyimpulkan kerusakan 

komponen mesin dan 

peralatan . (0) 

31     

Menentukan perawatan dan 

perbaikan komponen mesin 

dan peralatan . 

32   
Melakukan proses 

pemintalan basah 

Menganalisis bahan baku 

pemintalan basah. (0) 

33     
Menganalisis proses 

pemintalan basah (0) 

34     
Menentukan proses 

pemintalan basah. 

35     
Mendemonstrasikan proses 

pemintalan basah.  

36   
Menentukan alat dan bahan 

pemintalan basah . 

Menganalisis peralatan 

pemintalan basah . 

37     
Menentukan alat dan bahan 

pemintalan basah. 

38   

Mengelola kebutuhan bahan 

baku dan hasil produksi 

pemintalan basah.  

Merencanakan bahan baku 

produksi pemintalan basah . 



39     

Mengelola kebutuhan bahan 

baku dan hasil produksi 

pemintalan basah . 

40   
.Mendemonstrasikan proses 

pemintalan kering. 

Menganalisis bahan baku 

pemintalan kering . 

41     
Menganalisis peralatan 

pemintalan kering . 

42     
Menentukan proses 

pemintalan kering. (0) 

43     
Mendemonstrasikan proses 

pemintalan kering . (0) 

44   
Menentukan alat dan bahan 

pemintalan kering. 

Menganalisis peralatan 

pemintalan kering. 

45     
Menentukan alat dan bahan 

pemintalan kering. (0) 

46   

Mengelola kebutuhan bahan 

dan hasil produksi 

pemintalan kering. 

Merencanakan bahan baku 

produksi pemintalan kering. 

47     
Merencanakan bahan baku 

produksi pemintalan kering. 

48   
Mengintegrasikan bahan 

baku chips 

Menganalisis bahan baku 

chips.  

49     
Memilih bahan baku chips . 

(0) 

50     
Menggunakan bahan baku 

chips. 

51   

Merumuskan langkah - 

langkah pengujian bahan 

baku chips . 

Menelaah SOP pengujian 

bahan baku chips. 

52     
Memformulasikan bahan baku 

chips . 

53     
Menggunakan bahan baku 

chips . (0) 



54   
Melakukan proses 

esterifikasi . 

Menganalisis macam macam 

polimer . 

55     
Menganalisis macam â€“ 

macam reaksi polimerisasi.  

56     
Menentukan proses 

esterifikasi . (0) 

57   
Melakukan proses 

polikondensasi . 

Menganalisis macam â€“ 

macam polimer (0) 

58     
Menganalisis macam â€“ 

macam reaksi polimerisasi.  

59     
Menentukan proses 

polikondensasi. (0) 

60   
Melakukan proses 

polimerisasi 

Menganalisis bahan baku 

polimerisasi . (0) 

61     
Menganalisis peralatan 

polimerisasi 

62     
Menentukan proses 

polimerisasi. 

63     
Mendemonstrasikan proses 

polimerisasi . (0) 

64   
Melakukan persiapan 

pemintalan leleh 

Menganalisis bahan baku 

pemintalan leleh . 

65     
Menganalisis peralatan 

pemintalan leleh.  

66     
Menentukan persiapan 

pemintalan leleh (0) 

67     
Mendemonstrasikan persiapan 

pemintalan leleh 

68   
Melakukan proses pelelehan 

polimer. 

Menganalisa karakteristik 

polimer. 

69     
Mengkoordinasikan proses 

pelelehan polimer 



70     
Menentukan suhu pelelehan 

polimer. 

71   
Melakukan proses 

pelumasan serat . 

Menganalisa karakteristik 

bahan baku pelumasan serat. 

72     
Merumuskan bahan baku 

pelumasan serat 

73     
Menentukan bahan pelumasan 

serat. 

74   
Melakukan operasi proses 

pemadatan filament . 

Menganalisis peralatan 

pemadatan filament . 

75     
Menentukan proses 

pemadatan filament. 

76     
Mendemonstrasikan proses 

pemadatan filament.  

77   Melakukan proses take up 
Menganalisis peralatan take 

up . 

78     
Menentukan proses take up. 

(0) 

79     
Mendemonstrasikan proses 

take up . 

80   
Melakukan proses 

texturizing 

Menganalisis bahan baku 

texturizing (0) 

81     
Menganalisis peralatan 

texturizing . 

82     
Menentukan proses 

texturizing. 

83     
Mendemonstrasikan proses 

texturizing. 

84   
Melakukan proses 

drawtwisting 

Menganalisis bahan baku 

drawtwisting. (0) 

85     
Menganalisis peralatan 

drawtwisting . 



86     
Menentukan proses 

drawtwisting. (0) 

87     
Mendemonstrasikan proses 

drawtwisting . 

88   
Merancang pengetahuan 

tentang serat tekstil  

Membandingkan serat alam, 

sintetik dan regenerasi 

89     
Mengkategorikan bentuk dan 

sifat-sifat serat tekstil 

90   

Menentukan jenis dan mutu 

serat berdasarkan 

identifikasi dan pengujian 

serat tekstil (0) 

Menyiapkan proses pengujian 

bahan tekstil (0) 

91     

Menentukan jenis serat 

berdasarkan identifikasi serat 

tekstil cara pembakaran, 

pelarutan dan mikroskop (0) 

92   
Melakukan proses stapel 

fiber 

Menganalisis bahan baku 

stapel fiber 

93     
Menganalisis peralatan stapel 

fiber  

94     
Menentukan proses stapel 

fiber 

95     
Mendemonstrasikan proses 

stapel fiber 

Kode : 1.536GM1050 

Mata Ujian : Teknik Pendinginan dan Tata Udara (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial budaya 

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Intelektual 

(tingkat daya tangkap, 

kecerdasan penguasaan 

pengetahuan dll), 



dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

2     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Emosional 

( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kematangan kejiwaan 

3     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Spiritual 

(taat, jujur, ketaqwaan 

dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama 

yang dianut 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai 

capaian perkembangan 

intelektual 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan 

belajarnya 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan 

sesuai dengan 

karakteristik materi yang 

akan diajarkan 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan 

dengan tepat 



8     

Berbagai metoda dan 

teknik pembalajaran 

dijelaskan dengan benar 

9     

Berbagai metoda dan 

teknik pembelajaran 

diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan 

hasil identifikasi 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

14     

Materi pembelajaran 

dipilih berdasarkan hasil 

identifikasi 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun di lapangan 

sesuai dengan komponen-

komponen RPP 



17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

18     

Pelaksanaan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macammacam teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan 

kegunaannya 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

22 
Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 



santun dengan peserta 

didik 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

dilakukan untuk 

mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampu 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) 

diidentifikasi sesuai 

dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

24     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi ( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan 

karakteristik kompetensi 

dasar pada setiap paket 

keahlian. 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

26     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

28   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 



menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian 

tindakan kelas dijelaskan 

dengan benar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mengelola Operasi Unit 

Refrijerasi untuk 

keperluan Domestik 

Menganalisis penggunaan 

sistem refrijerasi untuk 

keperluan domestik  

2     

Menganalisis sistem dan 

instalasi refrijerasi untuk 

keperluan domestik  

3     

Menganalisis Fungsi dan 

Performansi unit Refrijerasi 

untuk keperluan domestik 

4     

Merencanakan penggunaan 

sistem refrijerasi untuk 

keperluan domestik 

5     

Merakit Sistem dan instalasi 

refrijerasi untuk keperluan 

dometik 

6     

Menguji kondisi operasi sistem 

refrijerasi untuk keperluan 

domestik (P) 

7   

Mengelola Operasi Unit 

Tata Udara untuk 

keperluan Domestik  

Menganalisis karakteristik 

udara (psychrometric) untuk 

keperluan tata udara domestik  



8     

Menganalisis sistem dan 

instalasi tata udara untuk 

keperluan domestik  

9     

Menganalisis Fungsi dan 

Performansi unit tata udara 

untuk keperluan domestik 

10     

Merencanakan penggunaan 

sistem tata udara untuk 

keperluan domestik 

11     

Mengkalkulasi beban 

pendinginan ruang untuk 

keperluan kenyamanan hunian 

12     

Memasang sistem dan instalasi 

tata udara untuk keperluan 

domestik 

13     

Melakukan Komisioning sistem 

tata udara untuk keperluan 

domestik 

14   

Mengelola operasi 

rangkaian dan sistem 

kontrol pada sistem 

refrigerasi dan tata udara. 

(0) 

Menganalisis jenis dan fungsi 

rangkaian dan sistem kontrol 

pada sistem refrigerasi dan tata 

udara 

15     

Menganalisis kondisi operasi 

rangkaian dan sistem kontrol 

pada unit refrigerasi dan tata 

udara  

16     

Memeriksa kondisi operasi 

rangkaian dan sistem kontrol 

pada unit refrigerasi dan tata 

udara. 

17     

Menentukan tindakan 

operasional dalam mengatasi 

kerusakan rangkaian dan sistem 

kontrol pada unit refrigerasi dan 

tata udara. 



18   

Mengelola Perakitan 

Panel Kontrol Kelistrikan 

unit refrigerasi dan tata 

udara 

Memilih komponen kontrol 

kelistrikan unit refrijerasi dan 

tata udara 

19     

Merakit panel kontrol 

kelistrikan unit refrijerasi dan 

tata udara. 

20     
Menguji kondisi operasi panel 

kontrol kelistrikan unit  

21     

Menganalisis instalasi sistem 

kelistrikan unit refrijerasi dan 

tata udara 

22     

Menguji komponen kontrol 

kelistrikan unit refrijerasi dan 

tata udara 

23   

Merencanakan Sistem 

dan instalasi refrijerasi 

untuk keperluan 

komersial 

Menganalisis penggunaan 

sistem refrijerasi untuk 

keperluan komersial 

24     

Menganalisis pekerjaan 

pemasangan sistem dan 

instalasi refrijerasi untuk 

keperluan komersial 

25     

Mengkalkulasi kapasitas beban 

pendinginan untuk sistem 

refrijerasi 

26     
Menentukan komponen utama 

refrijerasi komersial 

27     

Membuat gambar rencana 

pemasangan sistem dan 

instalasi refrijerasi untuk 

keperluan komersial 

28     

Menyusun dokumen 

perencanaan pemasangan 

sistem dan instalasi refrijerasi 

komersial (P) 



29   

Komisioning pemasangan 

sistem dan instalasi 

refrijerasi untuk 

keperluan komersial 

Menganalisis fungsi dan 

performansi sistem dan instalasi 

refrijerasi komersial 

30     

Menganalisis prinsip instalasi 

dan pemasangan komponen 

refrijerasi dalam sistem instalasi 

refrijerasi komersia 

31     

Menentukan prosedur pengujian 

berbagai sistem dan instalasi 

refrijerasi 

32     
Menentukan proses evakuasi 

dan pengisian refrijeran 

33     

Menggunakan peralatan service 

untuk keperluan pekerjaan 

refrigerasi secara prosedural 

34     

Memasang sistem dan instalasi 

refrijerasi untuk keperluan 

komersial dengan 

memperhatikan prosedur 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja. 

35     

Menguji kondisi operasi sistem 

dan instalasi refrijerasi 

komersial yang telah terpasang 

sesuai prosedur  

36     
Memeriksa setting superheat 

sistem refrijerasi 

37     

Melakukan Re-setting hasil 

pengujian sistem dan instalasi 

refrijerasi 

38   

Memelihara Sistem dan 

instalasi refrijerasi untuk 

keperluan komersial. 

Menentukan Prosedur 

Pemeliharaan Sistem dan 

Instalasi refrijerasi untuk 

keperluan komersial 

39     

Menganalisis gangguan 

mekanik dan kelistrikan unit 

refrijerasi komersial  



40     

Mendiagnosis gangguan 

mekanik dan kelistrikan unit 

refrijerasi komersial secara 

prosedural dan bertanggung 

jawab 

41     

Merawat alat penukar kalor dan 

kompresor sistem refrijerasi 

komersial 

42     

Membuat Laporan pelaksanaan 

pemeliharaan Sistem dan 

Instalasi refrijerasi untuk 

keperluan komersial 

43   

Merencanakan Sistem 

dan instalasi tata udara 

untuk keperluan 

komersial. 

Merencanakan Sistem dan 

instalasi tata udara untuk 

keperluan komersial. 

44     

Merencanakan Sistem dan 

instalasi tata udara untuk 

keperluan komersial. 

45     

Memilih komponen utama 

sistem dan instalasi tata udara 

untuk keperluan komersial  

46     

Mengkalkulasi beban pendingin 

ruang kenyamanan untuk 

keperluan komersial 

47     

Membuat gambar rencana 

pemasangan sistem dan 

instalasi tata udara untuk 

keperluan komersial  

48     

Menyusun dokumen 

perencanaan pemasangan 

sistem dan instalasi tata udara 

komersial 

49     

Menganalisis kapasitas beban 

pendinginan untuk sistem tata 

udara komersial 



50     

Menganalisis klasifikasi sistem 

dan instalasi tata udara untuk 

keperluan komersial  

51     

Memilih komponen utama 

sistem dan instalasi tata udara 

untuk keperluan komersial  

52   

Komisioning pemasangan 

sistem dan instalasi tata 

udara untuk keperluan 

komersial 

Menganalisis fungsi dan 

performansi sistem dan instalasi 

tata udara komersial 

53     

Menganalisis prinsip instalasi 

dan pemasangan komponen tata 

udara dalam sistem instalasi tata 

udara komersial  

54     

Menganalisis kondisi distribusi 

udara pada sistem tata udara 

komersial  

55     

Menggunakan peralatan service 

untuk keperluan pekerjaan tata 

udara secara prosedural  

56     

Memasang sistem dan instalasi 

tata udara untuk keperluan 

komersial dengan 

memperhatikan prosedur 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja. 

57     

Menguji kondisi operasi sistem 

dan instalasi tata udara 

komersial yang telah terpasang 

sesuai prosedur  

58   

Memelihara Sistem dan 

instalasi tata udara untuk 

keperluan komersial 

Menentukan Prosedur 

Pemeliharaan Sistem dan 

Instalasi tata udara untuk 

keperluan komersial 

59     

Menganalisis gangguan 

mekanik dan kelistrikan unit 

tata udara komersial 



60     

Mendiagnosis gangguan 

mekanik dan kelistrikan unit 

tata udara komersial secara 

prosedural dan bertanggung 

jawab  

61     
Merawat alat penukar kalor dan 

kompresor sistem tata udara  

62     

Melakukan proses recovery , 

recycle dan retrofitting 

refrijeran. 

63   

Merencanakan Sistem 

dan instalasi refrijerasi 

untuk keperluan 

industrial. 

Menganalisis penggunaan 

sistem refrijerasi untuk 

keperluan industrial. 

64     

Menganalisis pekerjaan 

pemasangan sistem dan 

instalasi refrijerasi untuk 

keperluan industrial . 

65     
Menentukan komponen utama 

refrijerasi industrial. 

66     

Membuat gambar rencana 

pemasangan sistem dan 

instalasi refrijerasi untuk 

keperluan industrial . 

67     

Menyusun dokumen 

perencanaan pemasangan 

sistem dan instalasi refrijerasi 

industrial  

68   

Komisioning pemasangan 

sistem dan instalasi 

refrijerasi untuk 

keperluan industrial 

Menganalisis fungsi dan 

performansi sistem dan instalasi 

refrijerasi industrial 

69     

Menganalisis prinsip instalasi 

dan pemasangan komponen 

refrijerasi dalam sistem instalasi 

refrijerasi industrial 

70     
Memasang sistem dan instalasi 

refrijerasi untuk keperluan 



industrial dengan 

memperhatikan prosedur 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (P 

71     

Menguji kondisi operasi sistem 

dan instalasi refrijerasi 

industrial yang telah terpasang 

sesuai prosedur 

72   

Memelihara Sistem dan 

instalasi refrijerasi untuk 

keperluan industrial. 

Menentukan Prosedur 

Pemeliharaan Sistem dan 

Instalasi refrijerasi untuk 

keperluan industrial 

73     

Menganalisis gangguan 

mekanik dan kelistrikan unit 

refrijerasi industrial 

74     

Mendiagnosis gangguan 

mekanik dan kelistrikan unit 

refrijerasi industrial secara 

prosedural dan bertanggung 

jawab 

75     

Merawat alat penukar kalor dan 

kompresor sistem refrijerasi 

industrial 

76   

Merencanakan Sistem 

dan instalasi tata udara 

untuk keperluan proses 

industrial 

Menganalisis penggunaan 

sistem tata udara untuk 

keperluan proses produksi 

industrial 

77     

Menganalisis sistem dan 

instalasi tata udara untuk 

keperluan industrial 

78     

Menganalisis sistem dan 

instalasi tata udara untuk 

keperluan industrial 

79     

Mengkalkulasi beban pendingin 

ruang produksi untuk keperluan 

industrial 

80     
Membuat gambar rencana 

pemasangan sistem dan 



instalasi tata udara untuk 

keperluan industrial 

81     

Menyusun dokumen 

perencanaan pemasangan 

sistem dan instalasi tata udara 

industrial 

82     
Menentukan komponen utama 

refrijerasi komersial 

83   

Komisioning pemasangan 

sistem dan instalasi tata 

udara untuk keperluan 

proses produksi 

industrial. 

Menganalisis fungsi dan 

performansi sistem dan instalasi 

tata udara industrial 

84     

Menganalisis prinsip instalasi 

dan pemasangan komponen tata 

udara dalam sistem instalasi tata 

udara industrial 

85     

Menganalisis kondisi suhu, 

kelembaban dan pengkondisian 

udara pada sistem tata udara 

industrial 

86     

Memasang sistem dan instalasi 

tata udara untuk keperluan 

industrial dengan 

memperhatikan prosedur 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja 

87     

Menguji kondisi operasi sistem 

dan instalasi tata udara 

industrial yang telah terpasang 

sesuai prosedur 

88   

Memelihara Sistem dan 

instalasi tata udara untuk 

keperluan proses 

produksi industrial. 

Menentukan Prosedur 

Pemeliharaan Sistem dan 

Instalasi tata udara untuk 

keperluan industrial 

89     

Menganalisis gangguan 

mekanik dan kelistrikan unit 

tata udara industrial 



90     

Mendiagnosis gangguan 

mekanik dan kelistrikan unit 

tata udara industrial secara 

prosedural dan bertanggung 

jawab 

91     

Merawat alat penukar kalor dan 

kompresor sistem tata udara 

industrial 

Kode : 1.423GM1060 

Mata Ujian : Teknik Pengecoran Logam (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 



kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 



12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 



20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 



26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 



32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 



39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 



48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Merencanakan pembuatan 

pola dari kayu dan polisterin 

sesuai perencanaan, gambar 

kerja, dan spesifikasi 

Menerapkan persyaratan bahan 

pembuatan pola 



2     

Mengembangkan cara 

pembuatan pola sesuai jenis 

bahan 

3     
Merencanakan pembuatan pola 

sesuai jenis bahan 

4     
Membuat pola sesuai gambar 

kerja 

5   

Menguasai perakitan pelat 

pola sesuai gambar kerja 

dan prosedur 

Menginterprestasikan 

perakitan pelat pola sesuai 

gambar kerja, instruksi kerja  

6     
Menerapkan cara perakitan 

pelat pola sesuai spesifikasi 

7     

Menerapkan tuntutan 

pekerjaan perakitan pelat pola 

sesuai prosedur 

8     

Menyiapkan kebutuhan bahan 

dan peralatan perakitan pelat 

pola sesuai spesifikasi 

9     
Merakit pelat pola sesuai 

prosedur 

10   

Memformulasikan 

campuran pasir untuk bahan 

cetakan 

Menyeleksi kebutuhan bahan 

cetakan pasir  

11     

Menentukan formula 

campuran pasir sesuai 

prosedur 

12     

Mendemonstrasikan proses 

pencampuran pasir sampai 

dengan pengeluaran dengan 

alat mixer/pengaduk 

13     
Memeriksa hasil campuran 

pasir 

14   

Menguasai pembuatan 

cetakan dan inti sesuai 

contoh produk 

Menganalisis berbagai macam 

bahan cetakan dan inti sesuai 

karakteristik 



15     

Menginterprestasikan 

pembuatan cetakan dan inti 

sesuai contoh produk 

16     
Membuat cetakan pasir dan 

inti sesuai gambar kerja 

17     
Memeriksa hasil pembuatan 

cetakan pasir dan inti  

18     

Menganalisis berbagai macam 

bahan cetakan dan inti sesuai 

karakteristik 

19   
Menguasai proses peleburan 

dalam tanur  

Mendeskripsikan konstruksi 

tanur 

20     
Menyiapkan bahan-bahan 

peleburan dalam tanur  

21     
Memasukan bahan-bahan 

peleburan sesuai prosedur 

22     
Mengoperasikan tanur sesuai 

prosedur 

23     
Memeriksa kualitas hasil 

peleburan 

24   

Melakukan penuangan 

secara manual yang 

kontinyu dengan jumlah 

yang benar 

Menerapkan prosedur 

keselamatan kerja pada area 

dan material yang berbahaya 

25     

Memilih peralatan penuangan 

cairan logam manual sesuai 

spesifikasi 

26     

Menjelaskan penuangan secara 

manual cairan logam sesuai 

prosedur 

27     

Menerapkan cara penuangan 

secara manual sampai dengan 

pengambilan benda tuang 

sesuai POS  

28     
Menyiapkan kebutuhan 

peralatan penuangan logam 



cairan secara manual sesuai 

spesifikasi 

29     

Melakukan penuangan cairan 

logam secara manual yang 

kontinyu dengan jumlah yang 

benar 

30   
Menguasai pembersihan dan 

pemotongan Logam Cor 

Menerapkan prosedur 

keselamatan kerja pada area 

dan material yang berbahaya 

31     
Menyeleksi sisa bahan yang 

harus dibuang  

32     
Menggunakan perkakas dan 

peralatan yang benar  

33     Membuang sisa bahan  

34     
Pengujian visual kualitas 

benda tuang 

35   

Menguasai penginstalasian 

dan perbaikan bahan tahan 

api 

Memeriksa bahan tahan api  

36     Menyeleksi bahan tahan api 

37     
Mempersiapkan material 

bahan tahan api 

38     Memasang bahan tahan api 

39     Mengeraskan bahan tahan api 

40   

Menguji kualitas benda 

tuang secara visual dan/atau 

sesuai dengan prosedur 

standar 

Menguraikan pengujian 

kualitas benda tuang secara 

visual dan/atau pengujian lain 

41     
Mengidentifikasi jenis cacat-

cacat benda tuang 

42     
Menganalisis penyebab cacat-

cacat benda tuang 

43     
Mengevaluasi hasil pengujian 

kualitas benda tuang 



44   

Menguasai proses perlakuan 

panas benda tuang (heat 

treatment) sesuai hasil yang 

dicapai 

Menganalisis proses 

perlakukan panas benda tuang 

ferro dan non-ferro 

45     

Menerapkan cara perlakuan 

panas benda tuang ferro dan 

non-ferro 

46     

Menyiapkan bahan dan 

peralatan perlakuan panas 

sesuai prosedur 

47     

Melakukan proses perlakuan 

panas benda tuang (heat 

treatment) sesuai dengan hasil 

yang dicapai  

Kode : 1.421GM1060 

Mata Ujian : Teknik Pengelasan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 



dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) 

10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 



mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 

18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 



19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 



25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 



31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 

36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 



37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 
Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 



peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Mengelas pelat berbagai posisi 

pada sambungan tumpul 

menggunakan proses las oksi 

asetilin (OAW) 

Menganalisis peralatan 

keselamatan dan kesehatan 

kerja pada pengelasan oksi 

asetilin (C4) 

2     

Menentukan prosedur 

penggunaan peralatan K3L 

pada proses Las Oksi 

aetilin (p4) 

3     

Menganalisis peralatan 

utama, peralatan bantu, dan 

nyala api sesuai prosedur 

operasi standar (C4) 

4     

Melakukan pemotongan 

panas meggunakan 

perangkat las Oksi asetilin 

5     

Menentukan cara 

pemeriksaaan hasil 

pemotongan panas pada 

pelat dan pipa baja lunak 

(C5) 

6     

Menentukan posisi 

pengelasan pada 

sambungan pelat sesuai 

dengan Standar (C5) 

7     

Menentukan cara 

pemerikasaan hasil 

pengelasan pelat baja lunak 

(C5) 

8     

Menentukan penyalaan , 

pencairan dan pembuatan 

jalur las dengan bahan 

tambah pada pelat baja 

karbon rendah (P5) 

9     

Menentukan pengelasan 

sambungan tumpul (butt 

joint) 1G, 2G, dan 3G pada 

pelat baja lunak (P5) 



10     

Menentukan pengelasan 

sambungan sudut (fillet 

joint) 1F dan 2F pada pelat 

baja lunak (P5) 

11   

Mengelas pipa berbagai posisi 

pada sambungan sudut dan 

tumpul menggunakan proses las 

oksi asetilin 

Menentukan posisi 

pengelasan pada 

sambungan pelat dan pipa 

sesuai dengan prossedur 

operasi Standar 

12     

Menentukan prosedur 

pengelasan sambungan 

sudut (fillet) pada pipa dan 

pelat posisi 1F dan 2 F 

13     

Mengelas sambungan sudut 

(fillet) pada pipa dan pelat 

posisi 1F dan 2 F 

14     

Menentukan prosedur 

pengelasan sambungan 

tumpul (butt) pada pipa 

baja lunak posisi 1G dan 

2G 

15     

Mengelas sambungan 

tumpul (butt) pada pipa 

baja lunak posisi 1G dan 

2G 

16     

Menentukan cara 

pemeriksaan hasil 

pengelasan pipa baja lunak 

17     

Memeriksa hasil 

pengelasan secara visual 

dan mekanik 

18   

Mengelas pelat, pelat dan pipa 

pada sambungan sudut dan 

tumpul: menggunakan brazing 

dan braze welding . 

Menyeleksi peralatan 

peralatan utama, peralatan 

keselamatan dan kesehatan 

kerja dan peralatan bantu 

brazing dan las brazing 

19     

Menyeleksi bahan/material 

yang digunakan untuk 

brazing dan las brazing 



20     

Menentukan prosedur 

pengelasan sambungan 

pelat/pipa baja lunak, pelat 

kuningan dan besi cor 

dengan proses brazing dan 

braze welding 

21     

Menyambung pelat/pipa 

baja lunak, pelat kuningan 

dan besi cor dengan proses 

brazing dan las brazing 

22     

Menyambung pelat dan 

pipa posisi 2F dengan 

proses brazing dan las 

brazing 

23     

Menentukan prosedur 

pengelasan sambungan 

pelat dan pipa posisi 2F 

dengan proses brazing dan 

braze welding 

24     

Menyambung pelat dan 

pelat psosisi 2F dengan 

proses brazing dan brazde 

welding 

25     

Memeriksa hasil 

pengelasan secara visual 

dan mekanik 

26   

Mengelas pelat, pelat pada 

sambungan sudut dan tumpul 

menggunakan proses las busur 

manual (SMAW) 

Menganalisis proses 

penyambungan logam 

dengan panas  

27     

Menganalisis peralatan 

keselamatan dan kesehatan 

kerja,peralatan utama dan 

peralatan bantu pada 

pengelasan busur manual 

28     

Menyeleksi Mesin las dan 

elektroda berdasarkan 

prosedur pengelasan sesuai 

dengan prosedur operasi 

standar 



29     

Menentukan teknik 

pengelasan pelat pada 

posisi.bawah tangan dan 

mendatar 

30     

Menentukan metode 

metode pencegahan dan 

tindakan yang dilakukan 

untuk mengurangi dan 

memperbaiki distorsi 

31     

Mengelas sambungan sudut 

(fillet) dan sambungan 

tumpul (butt) pada pelat 

posisi 1F, 2F dan posisi 1G 

doble side. 

32     
Memeriksa hasil 

pengelasan secara visual 

33   

Mengelas pelat, pelat dengan pipa 

berbagai posisi pada sambungan 

sudut dan tumpul menggunakan 

proses las busur manual (SMAW) 

Menganalisis instruksi, 

simbol-simbol, spesifikasi 

diinterpretasi dengan benar 

34     

Menganalisis kerusakan 

yang terjadi pada 

pengelasan 

35     

Menganalisis teknik 

pencegahan dan perbaikan 

distorsi sesuai standar 

36     

Menentukan prosedur 

pengelasan pipa dengan 

pelat sesuai dengan standar 

37     

Mengelas sambungan sudut 

(fillet) pada pelat posisi 3F 

dan 4F, sambungan sudut 

(fillet) pada pelat dan pipa 

posisi 1F,2F dan 5F  

38     

Mengelas sambungan 

tumpul (butt) posisi 1G dan 

2G, 3G dan 4G pada pelat 

baja lunak 



39     

Memeriksa hasil 

pengelasan secara visual 

dan mekanik 

40   

Mengelas pipa berbagai posisi 

pada sambungan sudut dan 

tumpul menggunakan proses las 

busur manual (SMAW)  

Menentukan posisi 

pengelasan pada 

sambungan pelat dan 

sambungan pipa sesuai 

dengan standar 

41     

Menganalisis pemeriksaan 

dan pengujian hasil 

pengelasan pipa secara 

visual dan mekanik 

42     

Menganalisis sambungan 

tumpul pada pipa posisi 

1G, 2G, 5G dan 6G sesuai 

dengan standar 

43     

Mengelas sambungan 

tumpul (butt) pada pipa 

posisi 1G dan posisi 2G 

44     

Mengelas pipa dengan pelat 

pada sambungan sudut 

dengan posisi 45Âº 

45     

Mengelas pipa pada 

sambungan tumpul dengan 

posisi 5G dan 6G 

46   

Mengelas pipa dengan pipa pada 

sambungan tumpul semua posisi 

dengan proses Gas Metal Arc 

Welding (GMAW).  

Menyeleksi peralatan 

keselamatan dan kesehatan 

kerja pada pengelasan 

MIG/MAG (GMAW) 

47     

Menyeleksi peralatan 

utama, peralatan bantu dan 

kawat las pada pengelasan 

GMAW 

48     
Mengoperasikan peralatan 

las GMAW  

49     

Menentukan prosedur 

pengelasan pelat pada 

berbagai posisi. 



50     

Mengelas sambungan sudut 

(fillet) pada posisi 1F, 2F, 

dan 3F pada pelat baja 

51     

Mengelas sambungan 

tumpul (butt) pada posisi 

1G, 2G, dan 3G pada pelat 

baja lunak 

52     

Pemeriksaan hasil 

pengelasan sesuai dengan 

standar 

53   

Mengelas pelat dan pipa berbagai 

posisi pada sambungan sudut dan 

tumpul menggunakan proses las 

gas metal arc welding (GMAW)  

Menganalisis teknik 

pengelasan pipa dan pelat 

pada sambungan tumpul 

tumpul sesuai dengan 

standar 

54     

Menganalisis teknik 

pencegahan dan perbaikan 

distorsi sesuai standar 

55     

Menentukan prosedur 

pengelasan pada berbagai 

posisi 

56     

Mengelas sambungan sudut 

(fillet) pada pipa dengan 

pelat posisi bawah tangan 

mendatar(2F) dan posisi 

tegak (3F) 

57     

Mengelas sambungan sudut 

(fillet) dan sambungan 

tumpul (butt) posisi atas 

kepala 4F dan 5G 

58     

Mengelas sambungan 

tumpul (butt) pada pipa 

posisi 1G dan 2G 

59     

Mengelas sambungan 

tumpul (butt) pada pipa 

posisi 5G dan 6G 

60     
Melakukan pengujian dan 

pemeriksaan hasil secara 



visual dan mekanik sesuai 

dengan standar 

61   

Mengelas pada sambungan sudut 

dan tumpul menggunakan proses 

gas tungsten arc welding 

(GTAW) 

Menentukan peralatan 

keselamatan dan kesehatan 

kerja pada pengelasan las 

TIG (GTAW) 

62     

Menentukan Peralatan 

pengelasan termasuk 

seluruh kabel dihubungkan 

dengan aman dan benar 

berdasarkan prosedur 

operasi standar 

63     

Menganalisis jenis â€“jenis 

elektroda tungsten yang 

dipergunakan berdasarkan 

prosedur pengelasan sesuai 

dengan standar 

64     

Menganalisis metode 

pencegahan dan tindakan 

yang dilakukan untuk 

mengurangi dan 

memperbaiki distorsi 

65     

Mengelas sambungan 

tumpul (butt) 1G dan 2G 

pada pelat baja lunak dan 

pelat baja lunak dan atau 

stainless steel. 

66     

Mengelas sambungan sudut 

(fillet) pada pelat stainless 

steel dan atau pelat baja 

lunak posisi 1F dan posisi 

2F 

67   

Mengelas pipa berbagai posisi 

pada sambungan tumpul 

menggunakan proses gas tungsten 

arc welding (GTAW) dan 

kombinasi dengan proses gas 

metal arc welding (GMAW) dan 

atau dengan proses las busur 

manual (SMAW)  

Menentukan teknik 

pengelasan pada 

sambungan pipa sesuai 

dengan Standar 



68     

Menganalisis cara 

pemeriksaan hasil las 

berdasarkan Standar 

69     

Menganalisis teknik 

pengelasan pada 

sambungan pipa dan proses 

sesuai dengan standar 

70     

Menentukan prosedur 

pengelasan pada berbagi 

posisi 

71     

Mengelas sambungan 

tumpul (butt) pada pipa 

baja lunak atau pipa 

stainless steel dan atau pipa 

aluminium posisi 1G dan 

2G,  

72     

Mengelas sambungan 

tumpul (butt) pada pipa 

baja lunak posisi 1G dan 

2G dengan proses GTAW, 

SMAW dan atau GMAW. 

Kode : 1.477GM1160 

Mata Ujian : Teknik Pengelasan Kapal (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 



dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     
Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 



diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   
Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 



dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     
Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 



berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 



35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     
Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 



kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 



49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 



peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 



pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 



sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 



berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 



85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 



93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur,konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

Menganalisis kaidah simbol 

pengelasan  

Menguraikan manfaat 

simbol pengelasan  

2     
Menguraikan Kaidah simbol 

pengelasan menurut ISO  

3     
Menguraikan Kaidah simbol 

pengelasan menurut AWS  

4 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif  

Mengevaluasi macam bentuk 

dan simbol sambungan las 

sudut, sambungan las tumpul, 

spot weld, seam weld, dan 

surfacing  

Menentukan jenis dan 

simbol sambungan las sudut 

(fillet joint)  

5     

Menentukan jenis dan 

simbol sambungan las 

tumpul (butt joint)  

6     
Menentukan bentuk dan 

simbol spot weld  



7     
Menentukan bentuk dan 

simbol seam weld  

8     
Menentukan bentuk dan 

simbol surfacing  

9   

Mengevaluasi simbol-simbol 

tambahan, simbol dimensi las, 

identifikasi proses pengelasan, 

dan simbol non destructive test  

Memilih simbol kontur 

pengelasan dan simbol 

tambahan lainnya  

10     

Memilih simbol dimensi las 

sambungan tumpul (butt) 

dan simbol dimensi las 

sambungan sudut (fillet)  

11     

Menyimpulkan identifikasi 

proses pengelasan menurut 

AWS  

12     

Menyimpulkan identifikasi 

proses pengelasan menurut 

ISO 

13     
Memilih simbol non 

destructive test (NDT)  

14 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara berkelanjutan 

dengan melakukan 

tindakan reflektif 

Mengkreasi gambar 

pengelasan konstruksi kapal  

Merencanakan desain 

gambar pengelasan 

konstruksi kapal  

15     
Merealisasikan gambar 

pengelasan konstruksi kapal  

16   

Menganalisis logam dasar dan 

perlakuan panas untuk 

pengelasan  

Menguraikan jenis dan 

karakteristik logam dasar 

pengelasan  

17     

Menentukan perlakuan 

panas pada logam dasar 

pengelasan baik pre-heating 

maupun post-heating  

18   

Mengevaluasi proses 

pemeliharaan mesin las, 

perawatan elektroda, metode 

Menentukan parameter 

mesin las SMAW  



pencegahan deformasi, 

pemakaian APD, dan 

pemahaman WPS las SMAW  

19     

Menentukan proses 

pengoperasionalan dan 

pemeliharaan mesin las 

SMAW  

20     

Menentukan proses 

pemilihan dan perawatan 

elektroda SMAW  

21     

Menentukan metode 

pencegahan deformasi pada 

proses pengelasan  

22     

Menentukan proses 

pemilihan dan pemakaian 

APD pada proses 

pengelasan  

23     
Menganalisa pemahaman 

WPS las SMAW  

24   

Mengevaluasi pengelasan pelat 

baja pada posisi bawah tangan, 

horizontal/mendatar, vertikal, 

dan overhead/atas kepala, serta 

pengelasan pipa baja pada 

posisi vertikal  

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pelat baja dengan proses las 

SMAW pada posisi bawah 

tangan (1F &amp; 1G)  

25     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pelat baja dengan proses las 

SMAW pada posisi 

horizontal/mendatar (2F 

&amp; 2G) 

26     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pelat baja dengan proses las 

SMAW pada posisi vertikal 

(3F &amp; 3G)  

27     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pelat baja dengan proses las 



SMAW pada posisi 

overhead/atas kepala (4F 

&amp; 4G) 

28     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pipa baja dengan proses las 

SMAW pada posisi vertikal 

(5G)  

29   
Mengkreasi perbaikan hasil 

pengelasan SMAW  

Merealisasikan perbaikan 

cacat las eksternal  

30     
Merealisasikan perbaikan 

cacat las internal  

31   

Menganalisis proses 

pengoperasionalan dan 

pemeliharaan mesin las serta 

pemilihan dan perawatan 

kawat elektroda  

Menentukan parameter 

mesin las FCAW 

32     

Menentukan proses 

pengoperasionalan dan 

pemeliharaan mesin las 

FCAW  

33     

Menentukan proses 

pemilihan dan perawatan 

elektroda las FCAW  

34   

Mengevaluasi proses 

penerapan K3 dan pemahaman 

WPS las FCAW  

Menentukan proses 

penerapan K3 pada las 

FCAW  

35     
Menganalisa pemahaman 

WPS las FCAW 

36   

Mengevaluasi pengelasan pelat 

baja pada posisi bawah tangan, 

horizontal/mendatar, dan 

vertikal, serta pengelasan pipa 

baja pada posisi 5G 

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pelat baja dengan proses las 

FCAW pada posisi bawah 

tangan (1F &amp; 1G)  

37     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pelat baja dengan proses las 

FCAW pada posisi 



horizontal/mendatar (2F 

&amp; 2G)  

38     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pelat baja dengan proses las 

FCAW pada posisi vertikal 

(3F &amp; 3G)  

39     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pipa baja dengan proses las 

FCAW pada posisi 5G  

40   
Mengkreasi perbaikan hasil 

pengelasan FCAW 

Merealisasikan perbaikan 

cacat las eksternal  

41     
Merealisasikan perbaikan 

cacat las internal  

42   

Menganalisis proses 

pengoperasionalan dan 

pemeliharaan mesin las serta 

pemilihan dan perawatan 

elektroda tungsten 

Menentukan parameter 

mesin las GTAW 

43     

Menentukan proses 

pengoperasionalan dan 

pemeliharaan mesin las 

GTAW  

44     

Menentukan proses 

pemilihan dan perawatan 

elektroda tungsten las 

GTAW  

45   

Mengevaluasi proses 

pemilihan bahan consumable, 

pemilihan dan pemakaian 

APD, serta pemahaman 

dokumen WPS  

Menentukan proses 

pemilihan bahan 

consumable las GTAW  

46     

Menentukan proses 

pemilihan dan pemakaian 

APD pada proses 

pengelasan 



47     
Menganalisa pemahaman 

dokumen WPS  

48   

Mengevaluasi pengelasan pelat 

baja pada posisi bawah tangan, 

horizontal/mendatar, vertikal, 

dan overhead/atas kepala, serta 

pengelasan pipa baja pada 

posisi vertikal  

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pelat baja dengan proses las 

GTAW pada posisi bawah 

tangan (1F &amp; 1G) 

49     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pelat baja dengan proses las 

GTAW pada posisi 

horizontal/mendatar (2F 

&amp; 2G) 

50     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pelat baja dengan proses las 

GTAW pada posisi vertikal 

(3F &amp; 3G)  

51     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pelat baja dengan proses las 

GTAW pada posisi 

overhead/atas kepala (4F 

&amp; 4G)  

52     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pengelasan 

pipa baja dengan proses las 

GTAW pada posisi vertikal 

(5G) 

53   
Mengkreasi perbaikan hasil las 

GTAW  

Merealisasikan perbaikan 

cacat las eksternal  

54     
Merealisasikan perbaikan 

cacat las internal  

55   

Menganalisis proses 

pengoperasionalan dan 

pemeliharaan mesin las  

Menentukan parameter 

mesin las SAW 

56     
Menentukan proses 

pengoperasionalan dan 



pemeliharaan power source 

las SAW  

57     

Menentukan proses 

pengoperasionalan dan 

pemeliharaan wire feeding 

las SAW  

58     

Menentukan proses 

pengoperasionalan dan 

pemeliharaan gun dan flux 

system  

59     

Menentukan proses 

pengoperasionalan dan 

pemeliharaan consumable 

las SAW  

60   

Mengevaluasi proses 

penerapan K3 serta 

pemahaman dokumen WPS  

Menentukan proses 

penerapan K3 pada las 

SAW  

61     
Menganalisa pemahaman 

dokumen WPS las SAW  

62   
Mengevaluasi pengelasan baja 

karbon  

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pada 

persiapan sambungan las 

SAW 

63     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pada 

pemilihan elektroda SAW  

64     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pada 

pengaturan system control 

las SAW 

65     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pada 

teknik pengelasan baja 

karbon dengan proses las 

SAW 

66   
Mengkreasi perbaikan hasil las 

SAW  

Menganalisa bentuk-bentuk 

kegagalan hasil las SAW  



67     
Menganalisa penyebab 

terjadinya cacat las SAW  

68     

Merealisasikan 

penanggulangan cacat las 

SAW 

69   

Mengevaluasi proses 

pemeriksaan hasil las secara 

visual  

Menyimpulkan pengertian 

pemeriksaan hasil las secara 

visual  

70     
Menentukan peralatan 

pemeriksaan visual 

71     

Menemukan kesalahan 

secara sistematis pada 

teknik pemeriksaan visual 

72   
Mengkreasi pemeriksaan dan 

pengujian hasil las 

Menentukan macam-macam 

pengujian hasil las 

73     

Merealisasikan pemeriksaan 

dan pengujian hasil las 

tanpa merusak (NDT)  

74     

Merealisasikan pemeriksaan 

dan pengujian hasil las 

dengan cara merusak (DT)  

Kode : 1.597GM1120 

Mata Ujian : 
Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia 

(Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteris-tik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosialbudaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat daya 

tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

(C3) 

2     
Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 



Emosional ( sabar, toleran, 

santun dll) diidentifikasi 

sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan (C2) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianut (C2) 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifi-kasi 

sesuai capaian 

perkembangan 

intelektual.(C2) 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

(C3) 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembela-jaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang aka 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat.(C2) 

8     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (C2). 



9     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C3) 

10 

Mengem-bangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. (C2) 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi (C3) 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran. 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar. (C2) 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) 

14     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi(C4) 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk kegiatan 

di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan. (C2) 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponenkomponen RPP. 

(C5). 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan st 



18     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran. 

(C3) 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Macammacam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya. 

(C2) 

20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal.  

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C2) 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

perestasi secara optimal (C5) 

22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu. 

(C3) 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

Aspekaspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 



karakteristik mata pelajaran 

yang diampu.  

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian. (C2) 

24     

Aspekaspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi ( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian.(C3) 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar.  

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar. (C2) 

26     

Kisikisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian. (C5) 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisikisi . (C5) 

28   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan. (C3) 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar . (C2) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Mengecek pembacaan 

alat ukur; temperature, 

pengukuran tekanan, 

aliran, dan level 

Mengecek pembacaan alat ukur; 

temperature, pengukuran tekanan, 

aliran, dan level 

2     
Menunjukkan keuntungan 

magnetic flow meter 

3     

Menentukan jenis-jenis alat ukur 

temperatur dan prinsip kerja alat 

ukur temperatur 

4   

Menaksirkan loop atau 

rangkaian peralatan yang 

digunakan dalam 

instrument 

Merancang prinsip kerja alat 

Transmitter 

5     
Merancang prinsip kerja alat 

Receiver atau controller 

6   

Mengevaluasi macam - 

macam peralatan sensor 

yang digunakan untuk 

mengambil besaran yang 

diukur 

Mengamati macam macam 

peralatan sensor yang digunakan 

(Thermocouple, Depiser, Tube 

bordon, Displasher, floater) 

7     

Mengidentitifikasi tentang macam 

- macam peralatan sensor yang 

digunakan untuk mengambil 

besaran yang diukur 

8     

Menentukan hubungan macam - 

macam peralatan sensor yang 

digunakan untuk mengambil 

besaran yang diukur. 

9   
Mencoba pengoperasian 

DCS sesuai SOP 

Menentukan macam-macam turbin 

flow meter (Mechanical turbin 

flow meter dan Electric turbin 

flow meter) 

10     
Melaksanakan perhitungan rugi 

tekanan (pressure drop) kecil 



11   
Mengamati pengetahuan 

minyak dan gas bumi 

Menentukan senyawa 

hydrokarbon (HC) dalam produk 

minyak 

12     
Mengkualifikasi struktur atom dan 

molekul 

13     

Melakukan Pengelompokan 

senyawa hydrokarbon (senyawa 

alifatik dan senyawa siklik) 

14     

Merancang kegunaan kimia 

hidrokarbon dan klasifikasi 

minyak bumi 

15     
Menggabungkan sifat kimia dan 

fisika minyak bumi 

16   
Mengaplikasikan proses 

blending 

Menentukan macam macam 

proses blending 

17   

Mengkalkulasi Proses 

Petrokimia dengan 

menyaji umpan dan 

produk - produk 

petrokimia 

Menunjukkan macam-macam 

Proses Petrokimia 

18     
Mengelola macam-macam Produk 

Proses Petrokimia 

19     
Mengidentifikasi cara pembuatan 

Produk  

20     
Menentukan sifat-sifat fisis 

Ammonia dan kegunaan Ammonia 

21   

Mengecek tentang Utilitis 

: N2 Plant, Udara 

Bertekanan, Boiler, 

Water Treatment, Listrik 

dan Mekanik 

Menentukan fungsi utilitas N2 

Plant 

22     
Menerapkan proses kerja utilitas 

Water Treatment 

23     
Melaksanakan prinsip kerja bagian 

utilitas Boiler 



24     
Mengatasi pengaruh udara 

bertekanan 

25     
Mengembangkan kualitas produk 

berupa Listrik dan Mekanik 

26   
Mengamati sambungan 

pada pipa 

Memodifikasi sambungan pada 

pipa model Reducer 

27     

Menentukan keuntungan 

sambungan pada pipa model 

Exspansi joint.  

28     
.Menentukan macam - macam 

sambungan pada pipa 

29   
Menganalisia 

pengoperasian pompa 

Mengelola proses priming : 

dengan cairan dan dengan jet 

ejector 

30     

Mengatasi gangguan dalam pompa 

: kavitasi, pompa overload dan 

pompa tidak memompakan cairan 

31     
Menspesifikasi sistem 

pengoperasian pompa 

32   

Menganalisa 

pengoperasian HE dan 

furnace 

Melakukan pembuangan udara 

yang terjebak dalam HE 

33     

Melakukan pengisian dan 

pengaliran fluida dingin dan panas 

dalam HE 

34     

Menguji tekanan terhadap 

peralatan dalam HE sampai diatas 

tekanan kerja 

35   
Menganalisa spesifikasi 

bahan bakar migas 

Merumuskan nilai Density dari 

bahan bakar migas 

36     
Menentukan kadar belerang dalam 

bahan bakar migas 

37     
Menentukan Kadar air dalam 

bahan bakar migas 



38     
Menentukan nilai kalori dari 

bahan bakar migas 

39   

Mengamati pengetahuan 

produk migas dan 

spesifikasi produk migas 

Melakukan pengujian terhadap 

produk migas 

40   

Mendeteksi karakteristik 

produk dan bahan baku 

yang disimpan 

Mengontrol karakteristik produk 

dan bahan baku yang mudah 

menguap : RVP, distilasi 

41     

Menspesifikasi karakteristik 

produk dan bahan baku yang 

disimpan. 

42   

Mengukur volume 

absorvasi dan volume 

standart 

Mengkombinasikan volume 

absorvasi dan volume standart 

43     

Merumuskan volume yang didapat 

dari pengukuran langsung : data 

pengukuran, suhu minyak, density 

44   

Memadukan teknik 

pengoperasian tangki 

timbun dan losses selama 

penyimpanan dan 

penyaluran 

Melakukan teknik pengukuran isi 

tangki 

45     
Mengatasi Losses kehilangan 

karena penguapan. 

46   

Menentukan macam - 

macam gas bumi dan 

komposisi gas bumi 

Menunjukkan macam-macam 

pemrosesan gas bumi (Dehidrasi, 

Pengaturan titik embun 

hidrokarbon, Penghilangan gas 

asam dan Pendinginan Liquefied 

Natural Gas) 

47     

Mengelola Macam - macam gas 

bumi (Wet gas, Dry gas, Sweet 

gas,Sour gas) 

48     Menentukan komposisi gas bumi 

49   
Menerapkan hukum - 

hukum gas dan 

Menerapkan hukum - hukum gas 

ideal dalam proses separasi 



penggunaannya dalam 

proses separasi 

50     

Merumuskan tentang hukum-

hukum gas ideal (Hukum boyle, 

Hukum charles, Hukum gay-

lussac, Hukum dalton dan Hukum 

gas nyata) 

51   

Menganalisa system 

pemprosesan gas bumi 

dan variable operasinya 

Mengembangkan system 

pemrosesan gas bumi secara 

process train dan Gas purification 

52     

Menerapkan Gas dehydration dan 

mercury removal untuk 

pemprosesan gas bumi 

53     

. Mengkombinasikan 

Fractionation, Liquefaction dan 

Refrigeration untuk pemprosesan 

gas bumi 

Kode : 1.590GM1110 

Mata Ujian : Teknik Penyempurnaan Tekstil (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 



3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 

jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual (C2) 

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya (C3) (0) 



10 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 



18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 



peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 



penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 



36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     
Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 



merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Mengelola kegiatan 

membukagulungan, menumpuk , 

menyambung dan memeriksa kain. 

Mengembangkan proses 

pembukaan dan 

penumpukan kain (pile 

up). 

2     
Mengelola penyambungan 

kain (sewing). 

3     
Mengatasi pemeriksaan 

kain (inspecting). 

4   
Mengelola proses pembakaran bulu 

kain tekstil (singeing). 

Menentukan proses 

pembakaran bulu dengan 

mesin pembakar bulu pelat 

dan silinder.  

5     

Mengelola proses 

pembakaran bulu dengan 

mesin pembakar bulu gas. 

6   

Merancang penghilangan kanji 

pada bahan tekstil (desizing) 

dengan menggunakan perendaman 

air, asam, alkali, oksidator dan 

enzim. 

Merumuskan mekanisme 

proses penghilangan kanji 

7     

Merancang penghilangan 

kanji dengan cara 

perendaman air. 

8     
Merancang penghilangan 

kanji dengan asam encer.  

9     

Menentukan penghilangan 

kanji dengan soda kostik 

(NaOH) encer.  

10     
Mengelola penghilangan 

kanji dengan enzim. 



11     
Merancang penghilangan 

kanji dengan oksidator.  

12     

Mengatasi pemeriksaan 

hasil proses penghilangan 

kanji.  

13   
Menentukan proses pemasakan 

pada bahan tekstil (scouring). 

Mengadaptasikan 

mekanisme proses 

pemasakan pada bahan 

tekstil (scouring). 

14     

Menentukan beberapa 

teknik pemasakan 

berdasarkan mesin yang 

digunakan dan jenis serat 

yang dikerjakan.  

15   

Merancang proses 

pengelantangan/pemutihan bahan 

tekstil (bleaching) . 

Merancang proses 

pengelantangan bahan 

tekstil berdasarkan jenis 

zat pengelantang 

16     

Menentukan proses 

pengelantangan bahan 

tekstil berdasarkan jenis 

serat 

17   
Mendesain proses pemantapan 

panas (heat setting) 

Mengembangkan 

persiapan proses 

penyempurnaan kain 

sintetik 

18     
Memperjelas prinsip kerja 

proses pemantapan panas 

19     

Merancang proses 

pemantapan panas kain 

berbagai jenis serat 

20   
Merancang proses pengurangan 

berat kain (weight reduce) 

Menentukan metode 

proses pengurangan berat 

kain (weight reduce) 

21     

Merancang proses 

pengurangan berat kain 

(weight reduce) 



22   Mengelola identifikasi zat warna 
Memerinci klasifikasi zat 

warna 

23     

Menentukan identifikasi 

zat warna pada bermacam-

macam serat tekstil 

24   
Mendesain proses dan hasil 

pencelupan kain 

Mendesain pencampuran 

dan tandingan warna 

25     

Menspesifikasi pencelupan 

kain dari bermacam-

macam serat dan zat warna 

26     
Mengelola pencelupan 

kain dari serat campuran 

27     
Mengelola pencelupan 

kain dari serat sintetik 

28     
Mendesain proses dan 

hasil pencelupan benang 

29   
Mendesain pembuatan 

gambar/design pencapan. 

Memerinci macam-macam 

teknik pencapan. 

30     

Memperjelas tahapan dan 

faktor yang berpengaruh 

dalam pembuatan 

pola/gambar/design cap. 

31     
Mendesain cara 

pembuatan raport gambar. 

32     

Menspesifikasi macam-

macam teknik pemisahan 

warna.  

33   
Merancang pembuatan kasa 

bermotif. 

Memperjelas syarat-syarat 

dan jenis kain kasa cap. 

34     
Memerinci syarat rangka 

kasa.  

35     

Membandingkan macam-

macam cara pemasangan 

kasa pada rangka. 



36     

Merancang tahapan 

pembuatan 

pola/gambar/design pada 

kasa. 

37     

Mendesain pembuatan 

motif pada kasa datar 

dengan cara pemotongan 

(cut out method). 

38     

Mendesain pembuatan 

motif pada kasa datar 

dengan cara 

penggambaran langsung 

(direct printing method). 

39     

Mendesain pembuatan 

motif pada kasa datar 

dengan cara rintang (resist 

method). 

40     

Mendesain pembuatan 

motif pada kasa datar 

dengan cara foto copy 

(photo copy method). 

41   
Merancang proses pembuatan pasta 

cap 

Memperjelas tahapan 

pemilihan pengental 

42     
Memerinci persyaratan 

pengental. 

43     
Mengkategorikan jenis-

jenis pengental.  

44     

Mengembangkan macam-

macam cara pembuatan 

pengental. 

45     
Menentukan pembuatan 

pasta cap.  

46   
Mengelola proses pencapan kasa 

datar (flat screen printing). 

Mengembangkan 

pencapan kasa manual 

(hand screen printing) dan 

semi otomatik.  



47     

Menentukan pencapan 

kasa (screen printing) 

mesin otomatis.  

48     

Mengelola pencapan kasa 

datar pada bahan non 

tekstil.  

49     
Merancang pencapan 

beberapa serat tekstil.  

50   
Merancang proses pencapan kasa 

putar (rotary screen printing). 

Merancang alat dan bahan 

pencapan kasa putar.  

51     

Merancang proses 

pencapan kasa putar 

(rotary screen printing). 

52   
Merancang proses penyempurnaan 

fisika. 

Mengintegrasikan 

penyempurnaan fisika 

untuk memperbaiki 

kenampakan dan 

pegangan. 

53     
Mengelola pelipatan dan 

penggulungan. 

54   
Merancang proses penyempurnaan 

kimia. 

Mengintegrasikan 

penyempurnaan kimia 

untuk memperbaiki 

kenampakan dan 

pegangan. 

55     

Mengelola 

penyempurnaan kanji dan 

penganjian. 

56     
Mendesain 

penyempurnaan resin. 

57     

Merancang 

penyempurnaan anti 

mengkeret untuk 

meningkatkan stabilitas 

dimensi. 

58     
Mengintegrasikan 

penyempurnaan kimia 



untuk meningkatkan daya 

pakai. 

Kode : 1.429GM1150 

Mata Ujian : Teknik Perbaikan Bodi Otomotif (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 



dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 

10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 



dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 



dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     

Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 

berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 



29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 

35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 



39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 



46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 



dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 
Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 



santun dengan peserta 

didik 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 



64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 



70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 

berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     
Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 



menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 

85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 



88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Melakukan pengelasan pada 

perbaikan panel panel bodi 

Menganalisis pemanasan, 

Penyambungan dan 

pemotongan pada perbaikan 

panel panel bodi sesuai 

dengan buku manual 

2     

Melakukan pengelasan gas 

oxy-acetylene (karbid) dan 

las titik secara prosedural 

3     

Melakukan pengelasan las 

CO2 (MIG) dan las 

elektroda secara manual 

secara prosedural 

4     
Melakukan cara pemanasan 

termal secara prosedural 

5     
Melakukan pemotongan 

termal secara prosedural 

6   

Melaksanakan pengecatan, 

perbaikan kerusakan 

komponen bodi dan 

mengkalkulasi biaya perbaikan 

sesuai tingkat kerusakan pada 

perbaikan panel-panel bodi 

Menganalisis kondisi 

pengecatan, perbaikan 

kerusakan komponen bodi 

dan mengkalkulasi biaya 

perbaikan sesuai tingkat 

kerusakan 

7     

Mendiagnosis kondisi 

kendaraan dan aksesorisnya 

sesuai buku manual 

8     

Melakukan pemeriksaan 

komponen kendaraan untuk 

penentuan tindakan 

perbaikan  

9     

Melakukan prosedur 

perbaikan dan penggantian 

secara tertulis 



10     

Melakukan penghitungan 

pembiayaan perbaikan 

sesuai tingkat kerusakan 

11   

Melakukan pengetokan panel 

bodi, metal finish dan perataan 

permukaan bodi dengan 

dempul  

Mendiagnosa panel / 

komponen bodi yang akan 

diperbaiki berdasarkan buku 

manual 

12     

Melakukan pengetokan 

panel dengan cara hot dan 

cold shrinking 

13     

Melakukan metal finish pada 

panel hingga siap dilakukan 

perataan dengan dempul 

14     
Melakukan perataan panel 

dengan bodi filler/dempul 

15   

Melakukan pembentukan 

panel bodi dan perataan 

kembali dengan dempul  

Menganalisis pembentukan 

panel bodi dan perataan 

kembali dengan dempul 

pada perbaikan panel panel 

bodi 

16     

Melakukan pembentukan 

panel bodi hingga sesuai 

bentuk panel yang standart 

17     
Melakukan penambalan 

panel dan perataan 

18   

Melakukan pengelasan panel 

bodi, pembuatan pola dan 

pelepasan panel pintu atau 

fender  

Menganalisis pengelasan 

panel bodi, pembuatan pola 

dan pelepasan panel pintu 

atau fender pada perbaikan 

panel panel bodi 

19     
Melakukan pengelasan panel 

bodi sesuai bentuk aslinya 

20     

Melakukan pembuatan pola 

sesuai bentuk panel yang 

akan diganti 



21     

Melakukan pelepasan panel 

pintu atau fender sesuai 

buku manual 

22   

Melakukan perbaikan panel 

pintu atau fender dan 

pemasangan perangkat 

tambahan  

Menganalisis perbaikan 

panel pintu atau fender dan 

pemasangan perangkat 

tambahan pada perbaikan 

panel panel bodi 

23     

Melakukan perbaikan panel 

pintu atau fender sesuai 

bentuk spesifikasinya 

24     

Melakukan pemasangan 

panel pintu atau fender 

sesuai buku manual 

25     
Melakukan pemasangan 

perangkat tambahan 

26   

Memasang masking sebagai 

pelindung cat bagian bodi 

yang tidak rusak pada 

pengecatan bodi 

Menganalisis metode dan 

penggunaan masking 

sebagai pelindung cat bagian 

bodi yang tidak rusak pada 

pengecatan bodi 

27   

Melakukan pengecatan dasar, 

pemilihan warna cat, 

pengecatan warna, 

pengeringan dan finishing 

untuk siap divernies  

Menganalisis pengecatan 

dasar 

28     
Menganalisis pemilihan 

warna cat 

29     
Menganalisis pencampuran 

warna 

30     

Menganalisis pengeringan 

dan finishing untuk siap 

divernies 

31     

Melakukan pembersihan 

korosi/kerak hingga siap 

pengecatan dasar 



32     

Melakukan pengecatan 

primer dan sealer hingga 

siap untuk pengecatan warna 

33     

Melakukan persiapan 

permukaan yang telah diberi 

primer dan surface untuk 

penyelesaian akhir 

pengecatan 

34     

Melakukan pengujian 

penyesuaian warna dengan 

kartu warna hingga sesuai 

warna aslinya 

35     

Melakukan persiapan cat dan 

spray gun untuk 

penyemprotan 

36     
Melakukan pengecatan 

ulang kendaraan 

37     

Melakukan pengeringan dan 

finishing hingga siap 

divernies 

38   
Melaksanakan pengecatan 

akhir dengan vernies  

Menganalisis penggunaan 

vernies untuk penyelesaian 

akhir pengecatan 

39     

Melaksanakan persiapan 

bahan vernie suntuk dengan 

menggunakan spray 

40     

Melaksanakan penyelesaian 

akhir pengecatan dengan 

menggunakan bahan vernies 

41   

Melakukan perbaikan kecil 

pada cat dan poles cat dengan 

manual dan mesin  

Menganalisis perbaikan 

kecil pada cat dan poles cat 

dengan manual dan mesin 

42     
Melakukan perbaikan cacat 

pada permukaan cat 

43     

Melakukan pengkilapan 

secara manual dan 

menggunakan mesin 



44   

Melakukan pemasangan 

pelindung moulding, transfer 

dan decal  

Menganalisis pemasangan 

pelindung moulding, transfer 

dan decal 

45     

Melakukan pelepasan 

pelindung moulding, transfer 

dan decal 

46     

Melakukan perbaikan 

pelindung moulding, transfer 

dan decal 

47   
Melakukan pemasangan sealer 

dan bahan peredam  

Menganalisis pemasangan 

sealer dan bahan peredam 

sesuai dengan bahan ajar 

48     

Merencanakan bahan dan 

peralatan perapat serta 

peredam sesuai fungsinya 

49     

Melakukan pemasangan 

perapat dan peredam sesuai 

fungsinya 

50     
Melakukan pengujian 

sambungan dan peredam 

51   
Melakukan perbaikan kaca 

kendaraan  

Merancang perbaikan kaca 

kendaraan pada perbaikan 

kaca asesoris dan kelistrikan 

bodi 

52     

Melakukan perbaikan luka 

kecil dan goresan pada kaca 

yang belapis 

53     

Melakukan perbaikan kaca 

depan/belakang yang 

berlapis karet 

54     

Melakukan perbaikan kaca 

bodi yang tetap dan yang 

dapat digerakkan 

55   
Melakukan pemasangan kaca 

film pada perbaikan kaca  
Menganalisis jenis kaca film 



56     

Mempersiapkan permukaan 

kaca sebelum pemasangan 

kaca film 

57     
Memasang kaca film sesuai 

bentuk kaca 

58   

Melakukan pembongkaran dan 

pemasangan kelistrikan bodi 

pada perbaikan kelistrikan 

bodi 

Menganalisis pembongkaran 

dan pemasangan kelistrikan 

bodi pada perbaikan 

kelistrikan bodi 

59     
Melakukan pembongkaran 

kelistrikan bodi 

60     
Melakukan pemasangan 

kelistrikan bodi 

61     
Melakukan pemasangan 

asesoris kendaraan 

Kode : 1.675GM1100 

Mata Ujian : Teknik Pergudangan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual (0) 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya. (0) 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik ( tinggi badan, berat 

badan, daya tahan tubuh dll) 

dijelaskan sesuai dengan tahap 

perkembangan usia remaja 

(C2) (0) 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual (tingkat kecerdasan, 

daya tangkap, hasil belajar dan 

penguasaan pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai dengan 

kondisi yang ada (C3) (0) 

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Sosial (kerjasama, tanggung 



jawab, kepedulian, tenggang 

rasa dll) dikelompokkan sesuai 

dengan budaya lingkungan 

(C3) (0) 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

emosi ( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kepribadian/kematangan 

kejiwaan (C2) (0) 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

moral (etika, jujur, disiplin 

dll), dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku (C2) (0) 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

spiritual (taat, iklas, cinta 

damai dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama yang 

dianut (C2) (0) 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek 

Latar belakang sosial-budaya 

(suku, agama, dan ras 

diidentifikasi persamaan dan 

perbedaannya (C2) (0) 

8   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang 

diampu 

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu diidentifikasi sesuai 

dengan capaian tingkat 

perkembangan intelektual  

9     

Kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat kesulitan 

belajarnya  

10 
Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 



prinsip pembelajaran 

yang mendidik (0) 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu. (0) 

center dianalisis dengan tepat 

(C4) (0) 

11     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (C3) (0) 

12     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem based 

learning, Project based 

learning, Discovery learning 

dan inquary learning) 

diterapkan sesuai dengan 

karakteristik materi 

pelajaran.(C3) (0) 

13     

Berbagai metode dan teknik 

pembelajaran diterapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

(C3) (0) 

14 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 

(0) 

Pengalaman belajar dirancang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran (C5) (0) 

15     

Pengalaman belajar diterapkan 

berdasarkan hasil rancangan 

pembelajaran (C6) (0) 

16   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. (0) 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar (C2) (0) 

17     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar (C2) (0) 



18     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil identifikasi. 

(C4) (0) 

19 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik (0) 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, 

maupun lapangan. (0) 

Rancangan pembelajaran yang 

lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP. 

(C5). (0) 

20     

Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 

kelengkapan yang 

dipersyaratkan (C5) (0) 

21   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan (0) 

Pembelajaran yang mendidik 

di kelas, di laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) disimulasikan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran (C3) (0) 

22     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

(memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan) dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. (C3) (0) 

23   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh (0) 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dijelaskan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh (C2) 

(0) 

24     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 



peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh (C4) (0) 

25     

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan digunakan 

sesuai karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. (C3) 

(0) 

26 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran (0) 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. (0) 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dipilih sesuai 

dengan kegunaannya. (C2) (0) 

27     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk 

mendukung pembelajaran yang 

diampu sesuai kebutuhan (C3) 

(0) 

28 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. (0) 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi 

secara optimal. (0) 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler dianalisis untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C4) (0) 

29     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui program 

ektrakurikuler diterapkan 

untuk mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal (C5) (0) 

30 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. (0) 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

Komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dilakukan 

untuk penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, agar 

ambil bagian dalam permainan 

melalui bujukan dan contoh 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. (C3) (0) 



penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

(0) 

31     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

untuk mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu. (C3) (0) 

32     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun dilakukan 

agar peserta didik merespon 

ajakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang 

diampu.(C3) (0) 

33     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif ,empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku siswa. 

(C3) (0) 

34 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. (0) 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

dianalisa sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian (C4) 

(0) 

35     

Aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan) 

ditentukan sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar 

pada setiap paket keahlian.(C3) 

(0) 



36   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. (0) 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dianalisa dengan benar 

(C4) (0) 

37     

Kisi-kisi dikembangkan sesuai 

dengan tujuan penilaian. (C5) 

(0) 

38     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai dengan 

kisi-kisi (C5) (0) 

39     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan (C5) 

(0) 

40   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. (0) 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

41     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan (C3) (0) 

42 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. (0) 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar (0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

(C3) (0) 

43     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas. (C3) (0) 

44   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. 

(0) 

Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 

merancang program remedial 

.(C3) (0) 

45     
Informasi hasil penilaian dan 

evaluasi digunakan untuk 



merancang program pengayaan 

.(C3) (0) 

46 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. (0) 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(0) 

Kegiatan refleksi dirancang 

berdasarkan karakteristik 

pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas(C6) (0) 

47     

Kegiatan refleksi dilaksanakan 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran (C3) (0) 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. (0) 

Hasil refleksi dianalisis untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran (C4) (0) 

49     

Hasil analisis refleksi 

digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

(C3) (0) 

50   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu (0) 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan benar . 

(C2) (0) 

51     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika . (C4) (0) 

52     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian. (C3) (0) 

53     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun sesuai 

dengan sistematika dan hasil 

penelitian (C4) (0) 

54     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan peningkatan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(C3) (0) 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu 

Melakukan pemilihan 

saluran distribusi dan 

rute terpendek dalam 

distribusi barang 

Memahami pemilihan saluran 

distribusi berdasarkan faktor yang 

mempengaruhi pertimbangan 

distribusi barang 

2     

Menentukan konsep memperpendek 

jarak/saluran distribusi barang dari 

produsen ke konsumen (2) (2) 

3     

Memodifikasi konsep penataan rute 

pengambilan terpendek distribusi 

barang dalam gudang (lintasan 

barang masuk-simpan-keluar) (2) 

4     

Melakukan pemilihan saluran 

distribusi berdasarkan faktor yang 

mempengaruhi pertimbangan 

distribusi barang (2) 

5     

Mencoba konsep memperpendek 

jarak/saluran distribusi barang dari 

produsen ke konsumen (2) (2) 

6     

Menunjukkan penataan rute 

pengambilan terpendek distribusi 

barang dalam gudang (lintasan 

barang masuk-simpan-keluar) 

berdasarkan konsep 

7     
Menunjukkan proses kegiatan 

administrasi distribusi  

8   

Mengoperasikan 

peralatan gudang dalam 

penyimpanan barang 

Mengidentifikasi kegiatan 

pemindahan barang  

9     
Menjelaskan penggunaan alat angkut 

pemindahan barang 

10     
Menerapkan peran alat angkut 

pemindahan barang 



11   
Melaksanakan proses 

pengandaan barang 

Menggunakan aturan proses 

pengadaan barang (2) 

12     

Mengolah data keseimbangan 

persediaan dengan permintaan barang 

untuk pengadaan barang 

13     
Menerapkan proses pengadaan 

barang (2) 

14     
Menyajikan administrasi proses 

pengadaan barang 

15   

Mengadaptasi distribusi 

barang melalui metode-

metode untuk jaringan 

transportasi 

pendistribusian barang 

Mengadaptasi distribusi barang 

melalui Metode Sudut Barat Laut 

(Northwest Corner) untuk jaringan 

transportasi pendistribusian barang  

16     

Menentukan distribusi barang 

melalui Metode Biaya Sel Minimum 

untuk jaringan transportasi 

pendistribusian barang 

17     

Mengadaptasi distribusi barang 

melalui Metode Vogelâ€™s 

Approximation (VAM) atau disebut 

juga biaya penalti untuk jaringan 

transportasi pendistribusian barang 

(2) 

18     

Mengadaptasi distribusi barang 

melalui Metode Solusi Stepping 

Stone untuk jaringan transportasi 

pendistribusian barang 

19     

Mengadaptasi distribusi barang 

melalui Model Distribusi yang 

Dimodifikasi (MODI) untuk jaringan 

transportasi pendistribusian barang 

20     

Mengadaptasi distribusi barang 

melalui Model Transportasi Tidak 

Seimbang untuk jaringan transportasi 

pendistribusian barang 

21     
Mengadaptasi distribusi barang 

melalui Model Penugasan untuk 



jaringan transportasi pendistribusian 

barang 

22   

Mengelola sistem barang 

keluar dan kemasan 

pengepakan barang 

Menyesuaikan arus gerak barang dan 

arus dokumen untuk tertib 

administrasi barang keluar 

23     

Menyeleksi cara 

pengecekan/pemeriksaan barang 

keluar berdasarkan data pengambilan 

barang dari daftar distribusi 

24     

Mengendalikan arus gerak barang 

dan arus dokumen untuk tertib 

administrasi barang keluar distribusi. 

25   

Melakukan pengepakan 

barang untuk distribusi 

sesuai jenis dan karakter 

barang 

Memodifikasi cara pengepakan 

barang untuk distribusi sesuai jenis 

dan karakter barang 

26     

Menyeleksi cara pengepakan barang 

untuk distribusi sesuai jenis dan 

karakter barang 

27     

Mengemas dengan berbagai 

pengepakan barang untuk distribusi 

sesuai jenis dan karakter barang (2) 

28     

Mendesain cara pengepakan barang 

untuk distribusi sesuai jenis dan 

karakter barang (2) 

29   
Melaksanakan proses 

penerimaan barang 

Membedakan jenis barang sebagai 

dasar administrasi penerimaan barang 

(2) 

30     
Menjelaskan proses pemeriksaan 

mutu barang dalam penerimaan (2) 

31     

Menggunakan aturan pencatatan 

penerimaan barang sesuai prosedur 

(2) 

32     
Melakukan prosedur pencatatan 

penerimaan barang (2) 



33   
Mengelola inventarisasi 

barang dalam gudang 

Menggunakan aturan proses 

perawatan barang 

34     

Menggunakan aturan proses 

pencatatan stock opname dalam 

inventarisasi barang 

35     

Menerapkan aturan proses pencatatan 

stock opname dalam inventarisasi 

barang 

36   

Mengoperasikan 

peralatan gudang dalam 

penyimpanan barang 

Mengidentifikasi penggunaan 

peralatan pendukung penyimpanan  

37     
Menalar penggunaan peralatan 

penyimpanan 

38     
Mengimplementasikan penggunaan 

peralatan pendukung penyimpanan 

39   
Melaksanakan proses 

penyimpanan barang 

Mengklasifikasi barang berdasarkan 

kategori untuk penentuan 

penyimpanan (2) 

40     

Menggunakan aturan proses 

pembongkaran, pemindahan dan 

penataan barang dalam penyimpanan 

(2) 

41     

Melakukan dokumentasi 

penyimpanan berdasarkan ketentuan 

kode lokasi penyimpanan barang (2) 

42     

Menerapkan proses pembongkaran, 

pemindahan dan penataan barang 

dalam penyimpanan (2) 

43   

Mengelola pengiriman 

internal barang sesuai 

prosedur 

Menganalisis proses administrasi 

pengiriman internal barang 

berdasarkan ketentuan (0) 

44     

Memaksimalkan proses pengiriman 

internal barang berdasarkan prosedur. 

(0) 



45     

Mengintegrasikan pengiriman 

internal barang berdasarkan prosedur. 

(0) 

46   
Mengelola administrasi 

permintaan barang 

Mengidentifikasi data permintaan 

barang sesuai aturan pengeluaran 

barang 

47     
Membaca data pengambilan barang 

berdasarkan daftar distribusi harian 

48     
Mengolah data permintaan barang 

sesuai aturan pengeluaran barang 

49     
Mengolah data pengambilan barang 

berdasarkan daftar distribusi harian 

50   
Mengelola sistem 

informasi pergudangan 

Memprediksi input data pada sistem 

informasi pergudangan 

51     

Menjelaskan output/laporan 

pergudangan menggunakan sistem 

informasi pergudangan 

52     
Menentukan input data pada sistem 

informasi pergudangan 

53     

Menyajikan output/laporan 

pergudangan menggunakan sistem 

informasi pergudangan 

54   

Mengelola aturan 

administrasi perawatan 

dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana 

pergudangan sesuai 

manajemen pengelolaan 

Menalar aturan administrasi 

perawatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pergudangan sesuai 

manajemen pengelolaan 

55     

Menyajikan aturan administrasi 

perawatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pergudangan sesuai 

manajemen pengelolaan (2) 

56     

Menyajikan macam-macam 

perawatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pergudangan sesuai 

manajemen pengelolaan 



57   

Menyajikan azas 

penyaluran barang dan 

proses kegiatan distribusi 

barang 

Menganalisa azas penyaluran barang 

berdasarkan ketepatan jenis dan 

spesifikasi produk, ketepatan nilai 

produk, ketepatan jumlah produk, 

ketepatan waktu dan tempat 

penyampaian 

58     

Menentukan proses kegiatan dan 

administrasi distribusi barang sesuai 

ketentuan 

59     

Mengintegrasikan proses bongkar 

muat distribusi barang berdasarkan 

prosedur 

60     

Menyajikan azas penyaluran barang 

berdasarkan ketepatan jenis dan 

spesifikasi produk, ketepatan nilai 

produk, ketepatan jumlah produk, 

ketepatan waktu dan tempat 

penyampaian 

61     

Menunjukkan proses kegiatan dan 

administrasi distribusi barang sesuai 

ketentuan. 

62     

Mengendalikan proses bongkar muat 

distribusi barang berdasarkan 

prosedur 

63     

Mengendalikan proses saluran 

distribusi barang berdasarkan 

prosedur 

64   

Melaksanakan perawatan 

dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana 

pergudangan 

Mengidentifikasi jenis perawatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 

pergudangan sesuai fungsi dan tujuan 

(2) 

65     

Menganalisis aturan administrasi 

perawatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pergudangan 

66     

Menganalisis proses perawatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 

penyimpanan dan pemindahan 

barang 



67     

Memilih jenis perawatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 

pergudangan sesuai fungsi dan tujuan 

68     

Menggunakan aturan administrasi 

perawatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pergudangan sesuai 

manajemen pengelolaan 

69     

Merencanakan proses perawatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 

penyimpanan barang 

70     

Merencanakan proses perawatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 

pemindahan barang 

Kode : 1.407GM1030 

Mata Ujian : Teknik Plambing dan Sanitasi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada  

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan  

3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianut  



4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektual 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan,strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

mendidik kreatif dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan 

7     

Berbagai strategi/ model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquiry 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

8     

Berbagai metoda dan 

teknik pembalajaran 

dijelaskan dengan benar  

9     

Berbagai metoda dan 

teknik pembelajaran 

diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran  

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan 

hasil identifikasi 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran. 

Kriteria pemilihan Materi 

pembelajaran diidentifikasi 

dengan benar  



13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar  

14     

Materi pembelajaran 

dipilih berdasarkan hasil 

identifikasi 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancanagan 

pembelajaran yang lengkap 

baik untuk kegiatan didalam 

kelas, laboratorium maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun di lapangan 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun di lapangan sesuai 

dengan komponen-

komponen RPP 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik dikelas 

dilaboratorium 

dandilapangan dengan 

memperhatikan standart 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

18     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

19 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memamfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 



20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal.  

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik.  

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal  

Komunikasi yang efektif , 

empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu.  

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

( sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian.  

24     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi 

( sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian. 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar.  

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 



belajar dijelaskan dengan 

benar.  

26     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian.  

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi ..  

28   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan  

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Mengelola Sistem 

Penyediaan Air Bersih 

untuk sistem 

plambing(Mapel  

Menganalisis sumber air 

bersih 
Memilih sumber air permukaan 

2     
Memilih kualitas sumber air 

permukaan 

3   

Menganalisis sistem 

pemipaan untuk sistem 

plambing 

Menyeleksi pemipaan untuk 

sistem plambing penyediaan air 

bersih 

4     

Memilih sambungan pemipaan 

untuk sistem plambing 

penyediaan air bersih 



5   
Menganalisis pompa air 

untuk sistem plambing 

Memilih pompa air untuk 

sistem plambing 

6   

Menganalisis 

pengolahan air bersih 

untuk sistem plambing 

Memilih komponen penjernihan 

air bersih untuk sistem 

plambing 

7     
Menyiapkan dosis koagulan 

untuk penjernihan air 

8     

Mengatur dosis koagulan yang 

biasa digunakan untuk 

penjernihan air 

9     
Memilih dosis koagulan untuk 

penjernihan air 

10     

Menyiapkan penggunaan sistem 

saringan pasir lambat (slow 

sand filter) 

11     

Menyiapkan komponen 

saringan pasir lambat (slow 

sand filter) 

12     

Menyiapkan komponen 

saringan pasir cepat(rapid sand 

filter) 

13   
Menganalisis tangki air 

untuk sistem plambing 

Memilih tangki air untuk 

penyediaan air bersih 

14   

Mengelola sistem 

penyediaan air bersih 

untuk pekerjaan 

plambing 

Mengatur langkah-langkah 

perawatan komponen 

penjernihan air 

15     
Memilih perawatan komponen 

penjernihan air  

16 

Mengelola Teknik 

Saniter dan Sistem 

Pembuangan Air Kotor 

untuk sistem plambing 

Menganalisis 

pengetahuan sanitasi dan 

alat saniter untuk sistem 

plambing 

Mengatur pemasangan alat-alat 

saniter 

17     
Mengatur pemasangan bak cuci 

tangan 



18     
Mengatur pemasangan bak 

mandi(bath tub) 

19     
Mengatur pemasangan kloset 

jongkok 

20     
Memilih pemasangan kloset 

jongkok 

21     
Perancangan sistem air 

kotor/drainase 

22   

Menganalisis kelompok 

alat saniter badan 

(Ablutionary Fixtures) 

untuk sistim plambing  

Membedakan kelompok alat 

saniter badan (Ablutionary 

Fixtures) untuk sistim plambing  

23   

Menganalisis kelompok 

alat saniter cucian/air 

bekas (Waste Water 

Fixture) untuk sistem 

plambing 

Membedakan kelompok alat 

saniter cucian/air bekas (Waste 

Water Fixture) untuk sistem 

plambing  

24   

Menganalisis kelompok 

alat saniter lemak 

(Greasy Water Fixtures) 

untuk sistem plambing 

Menyeleksi kelompok alat 

saniter lemak (Greasy Water 

Fixtures) untuk sistem 

plambing 

25   

Menganalisis kelompok 

alat saniter kelompok 

alat saniter kotoran (Soil 

Fixtures) untuk sistem 

plambing 

Merinci kelompok alat saniter 

kelompok alat saniter kotoran 

(Soil Fixtures) untuk sistem 

plambing 

26   

Mengelola teknik saniter 

dan sistem pembuangan 

air kotor untuk 

pekerjaan plambing 

Mengkategorikan jenis 

pembuangan air kotor untuk 

pekerjaan plambing 

27   

Menerapkan teknik 

saniter dan sistem 

pembuangan air kotor 

untuk pekerjaan 

plambing 

Menerapkan ukuran 

pembuangan air kotor untuk 

pekerjaan plambing 

28   

Memelihara dan 

memperbaiki teknik 

saniter dan sistem 

Mengganti perlengkapan teknik 

saniter dan sistem pembuangan 



pembuangan air kotor 

untuk pekerjaan 

plambing 

air kotor untuk pekerjaan 

plambing 

29 

Mengelola Perancangan 

Pipa dan Pompa Air 

untuk sistem plambing 

Menganalisis 

perancangan pipa air 

bersih untuk sistem 

plambing 

Memilih pompa air bersih untuk 

sistem plambing 

30     

Menyeleksi perancangan pipa 

air bersih untuk sistem 

plambing 

31   

Menganalisis 

perancangan pipa air 

kotor dan ventilasi untuk 

sistem plambing 

Memilih perancangan pipa air 

kotor dan ventilasi untuk sistem 

plambing 

32     

Memilih pipa cabang yang 

melayani beberapa closet yang 

dihubungkan dengan pipa tegak  

33   

Menganalisis pipa 

pemadam kebakaran 

untuk sistem plambing 

Merencanakan pipa pemadam 

kebakaran untuk sistem 

plambing 

34     

Menentukan itik-titik 

penyemprot pada instalasi pipa 

pemadam kebakaran sistem 

penyemprot otomatis 

(automatic sprinkler system)  

35   

Menganalisis instalasi 

pipa gas untuk sistem 

plambing 

Merencanakan instalasi pipa 

gas untuk sistem plambing 

36     
Menentukan pipa gas dari katup 

kontrol sampai ke meteran  

37   
Menganalisis pompa air 

untuk sistem plambing 

Merencanakan pompa air untuk 

sistem plambing 

38     
Mendiagnosis kerusakan pompa 

air untuk sistem plambing 

39   

Mengelola perancangan 

pipa air bersih untuk 

sistem plambing 

Merencanakan pipa air bersih 

untuk sistem plambing 



40     

Merencanakan panjang pipa 

galvanis air bersih untuk sistem 

plambing 

41   

Mengelola perancangan 

pipa air kotor dan 

ventilasi untuk sistem 

plambing 

Merencanakan pipa air kotor 

dan ventilasi untuk sistem 

plambing 

42   

Mengelola pipa 

pemadam kebakaran 

untuk sistem plambing 

Memilih jenis pipa pemadam 

kebakaran 

43     
Memilih ukuran pipa pemadam 

kebakaran 

44   

Mengelola instalasi pipa 

gas untuk sistem 

plambing 

Merencanakan letak instalasi 

pipa gas 

45     Memilih ukuran pipa gas 

46     
Merancang sitim sambungan 

pipa gas 

47   
Mengelola pompa air 

untuk sistem plambing  
Memilih pompa air 

48     
Merancang kebutuhan pompa 

air 

49     Merawat pompa air 

50 

Menyajikan Hidrolika 

Terapan untuk sistem 

plambing 

Menganalisis konsep 

dasar hidrostatika untuk 

hidrolika terapan 

Merumuskan konsep dasar 

hidrostatika untuk hidrolika 

terapan 

51   

Menganalisis konsep 

aliran dalam pipa untuk 

hidrolika terapan 

Merumuskan konsep aliran 

dalam pipa untuk hidrolika 

terapan 

52   

Menganalisis prinsip 

aliran permukaan bebas 

untuk hidrolika terapan 

Menentukan prinsip aliran 

permukaan bebas untuk 

hidrolika terapan 

53   
Menganalisis prosedur 

konsep struktur intake 

Merumuskan prosedur konsep 

struktur intake 



54   

Menyajikan konsep 

dasar hidrostatika untuk 

hidrolika terapan 

Menampilkan konsep dasar 

hidrostatika untuk hidrolika 

terapan 

55   

Menyajikan konsep 

aliran dalam pipa untuk 

hidrolika terapan 

Menampilkankan konsep aliran 

dalam pipa untuk hidrolika 

terapan 

56   

Menyajikan prinsip 

aliran permukaan bebas 

untuk hidrolika terapan 

Menampilkankan prinsip aliran 

permukaan bebas untuk 

hidrolika terapan 

57   
Menyajikan prosedur 

konsep struktur intake 

Menampilkankan prosedur 

konsep struktur intake 

58 

Menyajikan Gambar dan 

Rencana Angaran Biaya 

(RAB) 

Menganalisis gambar 

dan RAB sistem 

penyediaan air bersih 

Menelaah gambar dan RAB 

sistem penyediaan air bersih 

59   
Menganalisis gambar 

dan RAB teknik saniter 

Menelaah gambar dan RAB 

teknik saniter 

60   

Menganalisis gambar 

dan RAB sistem 

pembuangan air kotor 

Menyeleksi gambar dan RAB 

sistem pembuangan air kotor 

61   

Menganalisis gambar 

dan RAB sistem 

pemadam kebakaran 

Memilh gambar dan RAB 

sistem pemadam kebakaran 

62   

Menganalisis gambar 

dan RAB sistem 

instalasi pipa gas 

Merumuskan gambar dan RAB 

sistem instalasi pipa gas 

63   

Menganalisis gambar 

dan RAB sistem 

konstruksi septiktank 

dan peresapan 

Menganalisis dimensi gambar 

dan RAB sistem konstruksi 

septiktank dan peresapan 

64   

Menyajikan gambar dan 

RAB sistem penyediaan 

air bersih 

Menyajikan gambar dan RAB 

instalasi pipa sistem penyediaan 

air bersih 

65   
Menyajikan gambar dan 

RAB teknik saniter 

Menyeleksi panjang pipa teknik 

Saniter sesuai gambar dan RAB 

sistem pembuangan air kotor 



66   

Menyajikan gambar dan 

RAB sistem 

pembuangan air kotor 

Menampilkan instalasi pipa 

pembuang, gambar dan RAB 

sistem pembuangan air kotor 

67   

Menyajikan gambar dan 

RAB sistem pemadam 

kebakaran 

Merumuskan gambar dan RAB 

sistem pemadam kebakaran 

68   

Menyajikan gambar dan 

RAB sistem instalasi 

pipa gas 

Menampilkan instalasi pipa gas, 

gambar dan RAB pipa gas 

69   

Menyajikan gambar dan 

RAB sistem konstruksi 

septiktank dan 

peresapan 

Merumuskan gambar dan RAB 

sistem konstruksi septiktank 

dan peresapan 

70   

Menggambar sistem 

plambing pada 

bangunan rumah 

bertingkat 

Merumuskan gambar dan RAB 

sistem plambing pada bangunan 

rumah bertingkat 

Kode : 1.682GM2030 

Mata Ujian : 
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan 

Pertelevisian (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, intelektual, 

sosial-emosional, moral, 

spiritual, dan latar belakang 

sosial-budaya  

Mampu mengemukakan 

karakteristik psikologi 

perkembangan pada 

tahapan operasi formal 

menurut pandangan 

Piaget 

2     

Disajikan kasus PD 

seperti sulit 

berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan 

mata selalu berpindah, 

ketika PBM berlangsung, 

Peserta ujian (PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut. 



3     

PU mampu menjelaskan 

ciri yang terdapat dalam 

model pembelajaran, 

pendekatan, metode, dan 

atau strategi pembelajaran 

dengan pendekatan 

pembelajaran 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Disajikan kasus PD 

seperti sulit 

berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan 

mata selalu berpindah, 

ketika PBM berlangsung, 

Peserta ujian (PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut. 

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

PU mampu menentukan 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

digunakan oleh guru 

tersebut. (0) 

6     

PU mampu menjelaskan 

ciri yang terdapat dalam 

model pembelajaran, 

pendekatan, metode, dan 

atau strategi pembelajaran 

dengan pendekatan 

pembelajaran 

7 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan yang 

diampu (0) 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu (0) 

Disajikan sebuah tujuan 

pembelajaran, PU mampu 

menentukan pengalaman 

belajar yang paling awal 

diberikan sesuai dengan 

tujuan tersebut. 

8     

PU mampu menentukan 

pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

9   
Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

PU mampu menentukan 

materi pembelajaran yang 



dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

susuai dengan ilustrasi 

tersebut. (0) 

10 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Disajikan sebuah 

komponen RPP yang 

rumpang, PU mampu 

menunjukkan bagian yang 

tepat untuk mengisi 

bagian rumpang tersebut.  

11     

Disajikan sebuah 

indikator pembelajaran 

yang mengandung 

kesalahan, PU mampu 

mengoreksi kesalah yang 

terdapat dalam indikator 

tersebut 

12     

PU mampu 

mengidentifikasi unsur-

unsur yang termuat dalam 

kegiatan pembelajaran 

dalam penulisan RPP. 

13   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

Disajikan gambar/ilustrasi 

PD yang sedang 

memperbaiki komputer 

tanpa mencabut kabel 

listrik, PU mampu 

menemukan kekeliruan 

tersebut.  

14     

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran, PU mampu 

menunjukkan media yang 

tepat yang dapat 

digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut. 

15     

PU mampu menjelaskan 

konsep media dan atau 

sumber belajar sebagai 

salah satu piranti 

pencapaian tujuan 

pembelajaran secara utuh 



16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu (0) 

Dilustrasikan sebuah slide 

yang kurang baik yang 

akan digunakan untuk 

menjelaskan sebuah 

proses kegiatan praktik 

untuk materi tertentu, PU 

mampu merevisi 

kekeliruan yang terdapat 

dalam slide power point 

tersebut. 

17     

PU mampu 

mengidentifikasi 

kegunaan berbagai media 

pembelajaran. 

18     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning 

dalam pembelajaran 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Diilustrasikan sebuah 

kelas yang PD-nya 

membolos lebih dari 50%, 

PU mampu memilih 

nasihat yang santun yang 

dapat membuat PD tidak 

lagi membolos pada hari 

yang lain. 

20 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Disajikan sebuah ilustrasi 

hasil proyek dari sebuah 

kelompok belajar, PU 

mampu mengidentifikasi 

aspek penilaian yang akan 

digunakan untuk menilai 

hasil proyek PD tersebut. 

21     

PU dapat menjelaskan 

kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam 

pemilihan bahan untuk 

penulisan indikator soal 



22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Disajikan sebuah 

indikator soal, PU dapat 

menunjukkan soal yang 

sesuai dengan indikator 

tersebut 

23     

PU dapat menjelaskan 

konsep pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 

24   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Disajikan data hasil 

penilaian proses dan 

penilaian hasil belajar 

seorang PD, PU mampu 

menentukan Nilai Rapor 

PD berdasarkan data 

tersebut. 

25     

PU mampu 

mengemukakan prinsip 

penyusunan instrumen 

penilaian 

26     
PU dapat menjelaskan 

konsep dasar penilaian. 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Disajikan dalam bentuk 

Tabel, hasil penilaian 

sejumlah PD, PU mampu 

menunjukkan PD yang 

belum tuntas dalam 

pembelajaran tersebut. 

28     

Disajikan data hasil 

penilaian yang memuat 

sejumlah siswa yang 

tuntas dan tidak tuntas, 

PU mampu memilih 

disain yang tepat untuk 

kegiatan remedial 

berdasarkan data tersebut. 

29 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Disajikan ilustrasi PBM 

dari kegiatan Awal hingga 

ke akhir, PU dapat 

menunjukkan kegiatan 



refleksi yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut. 

30     

Disajikan ilustrasi 

kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan, 

PU mampu merumuskan 

masalah PTK sesuai 

dengan ilustrasi tersebut. 

31 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

 

32   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

 

33 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu 

(0) 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu (0) 
 

34 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta 

didik 

 

35 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan 

 

36   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk peningkatan 

keprofesionalan  

 

37 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

 



38 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Diilustrasikan peserta 

didik yang baru saja 

menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Praktiknya, PU 

mampu menyarankan 

dengan tepat kegiatan 

selanjutnya yang dapat 

dilakukan yang berkaitan 

dengan hasil laporan PD 

tersebut. 

39     

PU mampu memilih 

kegiatan yang paling 

interaktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

Merencanakan 

Produksi Acara Radio 

dan Televisi  

Menyusun Ide Produksi 

Acara radio 

2     
Menyusun Ide Produksi 

Acara Televisi 

3     
Menentukan format program 

radio 

4     
Menentukan format program 

televisi 

5     

Menaati Standar Moral dan 

Nilai-nilai luhur bangsa 

Program Radio 

6     

Menaati Standar Moral dan 

Nilai-nilai luhur bangsa 

Program Televisi 

7     

Mematuhi Hukum, 

Peraturan-Peraturan yang 

berlaku, dan Etika Penyiaran 

Radio 



8     

Mematuhi Hukum, 

Peraturan-Peraturan yang 

berlaku, dan Etika Penyiaran 

Televisi 

9     
Merancang Riset Program 

Acara Radio 

10     
Merancang Riset Program 

Acara Televisi 

11     
Menyimpulkan Hasil Riset 

Program Acara Radio 

12     
Menyimpulkan Hasil Riset 

Program Acara Televisi 

13     
Menggunakan Data Riset 

radio  

14     
Menggunakan Data Riset 

televisi 

15     
Menulis naskah program 

radio 

16     
Menulis naskah program 

televisi 

17     
Menyunting naskah program 

radio  

18     
Menyunting naskah program 

televisi 

19     
Mengatur Persiapan Jadwal 

Produksi 

20     Menentukan Kerabat Kerja  

21     Menentukan Pemain 

22     Mengatur Anggaran Produksi 

23     
Menentukan Sarana dan 

Prasarana Produksi 

24     
Menentukan Elemen Artistik 

Produksi 



25     
Mendesain Rencana 

Pemasaran radio  

26   

Melakukan Produksi 

Acara Radio dan 

Televisi 

Melakukan analisis skenario 

dari aspek audio 

27     
Melakukan analisis skenario 

dari aspek audio visual 

28     
Membuat rencana rekaman 

audio di lapangan/ studio 

29     

Melakukan microphone 

position sesuai format 

program 

30     

Membuat rencana rekaman 

audio visual di lapangan/ 

studio 

31     
Melakukan setting peralatan 

properti 

32     
Melakukan virtual set (set 

maya) 

33     Melakukan screen direction 

34     Melakukan blocking kamera 

35     Menentukan type of shoot 

36     menentukan angle kamera 

37     Melakukan lighting set 

38     Melakukan rehearsal 

39     Melakukan perekaman audio 

40     Membuat spesial efek 

41     
Melakukan perekaman audio 

visual single camera 

42     
Melakukan perekaman audio 

visual multi camera 



43     
Menyiapkan materi hasil 

rekaman 

44   

Melakukan editing dan 

mixing program Radio 

dan Televisi  

Melakukan Sinkronisasi data 

45     Melakukan Equalisasi suara 

46     

Melakukan Re-assembly dan 

conforming data suara dan 

gambar pictlock dari editing 

47     Melakukan penataan dialog 

48     
Melakukan penataan efek 

suara 

49     
Melakukan penempatan 

musik dan lagu 

50     Melakukan mixing akhir 

51     
Melakukan mastering hasil 

akhir audio 

52     
Melakukan Mastering hasil 

akhir audio visual 

53     Membuat efek visual  

54   

Melakukan Evaluasi 

Produksi Radio dan 

Televisi  

Melakukan penyusunan 

instrumen sesuai standarisasi 

program radio 

55     

Melakukan penyusunan 

instrumen sesuai standarisasi 

program televisi 

56     
Melakukan evaluasi program 

radio 

57     
Melakukan evaluasi program 

televisi 

58   

Merencanakan siaran 

program Radio dan 

Televisi  

Melakukan penyusunan pola 

siar  



59     
Melakukan penyusunan 

jadwal siaran  

60     
Melakukan penyusunan run 

down 

61     
Melakukan penyusunan log 

on air 

62     
Menentukan sistem distribusi 

siaran 

63   

Melakukan Siaran 

Program Radio dan 

Televisi  

mengoperasikan peralatan 

siaran  

64     menyusun playlist siaran  

65     
mengatasi trouble shotting 

radio  

66     
mengatasi trouble shotting 

televisi 

67     
membawakan acara siaran 

radio  

68     
melakukan teknik pembacaan 

naskah program  

69     
melakukan siaran dengan 

teknik ad libitum  

70   

Melakukan Evaluasi 

Siaran Radio dan 

Televisi  

Melakukan penyusunan 

instrumen sesuai standarisasi 

siaran radio  

71     

Melakukan penyusunan 

instrumen sesuai standarisasi 

siaran televisi 

72     
Melakukan evaluasi siaran 

radio 

73     
Melakukan evaluasi siaran 

televisi 

74     
Menangani Evaluasi Hasil 

Kegiatan 



75     
Menangani Evaluasi 

Pemasaran dan Promosi 

76   
Memahami dasar 

dasar Broadcasting 

Menjelaskan sejarah televisi 

dan radio  

77     

Menjelaskan karakteristik 

televisi dan radio sebagai 

media masa 

78     

Menjelaskan karakteristik 

televisi dan radio sebagai 

elektronik  

79     
Menjelaskan prinsip dasar 

broadcasting 

80   

Memahami 

pengetahuan Listrik, 

elektronika dan digital 

menjelaskan teori kelistrikan 

81     
Menjelaskan konsep 

elektronika digital 

82     
Menjelaskan sistem bilangan 

digital 

83     
Menjelaskan elektronika 

digital untuk komputer 

84   
Memahami Teknologi 

Penyiaran 

Mengidentifikasi peralatan 

produksi dan penyiaran  

85     
Mengidentifikasi komponen 

elektronika 

86     

mengidentifikasi Sistem 

siaran berdasarkan distribusi 

sinyal  

Kode : 1.692GM4060 

Mata Ujian : Teknik Produksi Hasil Hutan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 



1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-

budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual 

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

5 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

6     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prins 



7 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi peserta 

didik (gaya belajar), karakter 

guru, ketersediaan sarana dan 

waktu 

8     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

9   

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

10     

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. 

11 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

12     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

13     
Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 



dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

14     Menyusun RPP 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

16     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

17   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

18 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

19 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 



20 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran 

21 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

23     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  

26     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

27   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan  

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang 

belum tuntas belajar. 

28     
Merancang program 

pengayaan untuk peserta 



didik yang sudah tuntas 

belajar 

29 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

30   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

31     Menyusun proposal PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis hubungan 

aspek klimatologi dan 

ekosistem hutan 

Mengukur unsur cuaca 

berdasarkan standar BMG. 

2     
Mengklasifikasikan tipe iklim 

berdasarkan data unsur cuaca. 

3     

Memahami hubungan timbal 

balik iklim terhadap hutan dan 

hutan terhadap iklim mikro dan 

iklim global. 

4     

Menganalisis pengaruh tipe 

iklim terhadap produktivitas dan 

dinamika hutan. 

5   

Menganalisis hubungan 

aspek tanah dan ekosistem 

hutan 

Menganalisis jenis batuan 

pembentuk tanah. 

6     
Menganalisis faktor fisika, kimia 

dan biologi tanah. 



7     
Menganalisis pengaruh tanah 

terhadap ekosistem hutan. 

8     

Menganalisis pengaruh jenis 

tanah terhadap sistem 

pengusahaan hutan. 

9   
Memahami Ekosistem 

Hutan 
Membedakan tipe hutan. 

10     
Memahami proses dinamika 

hutan. 

11     Menganalisis ekosistem hutan. 

12   Menentukan jenis pohon 
Menganalisis pohon berdasarkan 

taksonomi pohon. 

13     
Menganalisis pohon berdasarkan 

ciri morfologi pohon. 

14     
Menelaah jenis pohon menurut 

kunci determinasi. 

15     
Menentukan nama jenis pohon 

hutan alam. 

16     
Menentukan nama jenis pohon 

hutan tanaman. 

17     Menelaah spesimen herbarium. 

18   Menerapkan silvikultur Membangun Sumber Benih. 

19     Menguji mutu benih dan bibit.  

20     
Membuat bibit generatif, bibit 

vegetatif, kultur jaringan. 

21     
Mengembangkan rancangan 

pembibitan tanaman hutan. 

22     

Mengelola administrasi 

pembenihan dan pembibitan 

tanaman hutan. 

23     Merencanakan penanaman 

24     
Menentukan metode dan teknik 

pemeliharaan untuk memacu 



pertumbuhan tanaman sesuai 

perkembangan umur tanaman 

dan kondisi lahan.  

25     

Mengelola pemeliharaan 

tanaman hutan sesuai umur dan 

kerapatan tegakan untuk 

meningkatkan produktivitas 

hutan. 

26   
Mengelola Pengukuran 

Kayu 

Menunjukkan cara mengukur 

dimensi pohon sesuai dengan 

kondisi pohonnya. 

27     
Menentukan volume pohon hasil 

pengukuran dimensi pohon. 

28     

Menunjukkan cara mengukur 

dimensi kayu bulat sesuai 

dengan kondisi kayunya. 

29     

Menyaji data pengukuran dan 

volume kayu bulat hasil 

penentuan volume kayu bulat 

menggunakan software 

komputer. 

30     

Menentukan volume kayu bulat 

hasil pengukuran dimensi cacat 

kayu bulat. 

31     

Menyaji volume kayu bulat hasil 

penentuan volume cacat kayu 

bulat. 

32   
Mengelola pengukuran dan 

pemetaan hutan 

Menentukan kegiatan kerja 

dalam pengukuran dan pemetaan 

berdasarkan konsep dasar. 

33     

Menunjukkan cara pengukuran 

areal hutan dengan alat ukur 

sederhana, theodolit kompas, dan 

theodolit sudut. 

34     
Menganalisis fungsi alat 

pengukuran dan pemetaan hutan. 



35     

Menentukan kelebihan dan 

kekurangan alat-alat pengukuran 

dan pemetaan hutan. 

36   
Mengintegrasikan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) 

Menelaah konsep dasar, data 

spasial dan atribut Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dalam 

kaitan kegunaannya dalam 

bidang kehutanan. 

37     

Menentukan keterkaitan antar 

data spasial dan atribut Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dalam 

kaitan kegunaannya dalam 

bidang kehutanan. 

38   
Mengelola Inventarisasi 

Hutan  

Menentukan kegiatan 

Inventarisasi Hutan  

39     

Menunjukkan Jumlah plot 

contoh yang ditempatkan 

berdasarkan pedoman teknis 

40     
Menunjukkan pemasangan label 

pohon yang diinventarisasi  

41     
Melengkapi Informasi umum 

berdasarkan pedoman teknis 

42     

Menunjukkan Data pohon di 

hutan alam dan hutan tanaman 

sesuai dengan pedoman teknis 

43     
Mengendalikan Data dan 

Informasi Inventarisasi hutan  

44     

Mendesain peta pohon 

berdasarkan sebaran dan 

topografi di lapangan 

45   

Mengelola kegiatan 

Pembukaan Wilayah Hutan 

dan Pemetaan Jalan hutan, 

Base Camp, TPn/TPk dan 

log pond  

Membangun route jalan dalam 

rangka pembukaan wilayah 

hutan (PWH) di tentukan 

berdasarkan kriteria baku  

46     
Menganalisis lokasi sarana dan 

prasarana pembukaan wilayah 



hutan (TPN, TPK Base Camp) 

ditentukan berdasarkan kriteria 

baku  

47     

Menunjukkan pengukuran detail 

kiri kanan rencana jalan diukur 

lebih kurang selebar masing-

masing 50 meter  

48     

Menunjukkan penampang 

memanjang jalan berdasarkan 

data hasil pengukuran  

49     

Menganalisis menggunakan 

rumus slopestacking berdasarkan 

kondisi medan dan kedudukan 

alat  

50     

Mampu melakukan 

Slopestacking berdasarkan alat 

penyipat datar 

51     

Mampu melakukan 

slopestacking berdasarkan alat 

theodolit total station 

52     

Membangun pemancangan pal 

belokan berdasarkan radius 

belokan  

53   
Mengelola Pemanenan 

Hasil Hutan 

Menganalisis untuk memilih 

prosedur teknik mengoperasikan 

alat-alat pemanenan hasil hutan 

54     

Memahami prosedur teknik-

teknik pemanenan hasil hutan 

kayu yang ramah lingkungan 

(Reduced Impact Logging) 

dijelaskan berdasarkan standar 

baku  

55     

Memiliki ketrampilan teknik 

pembagian batang berdasarkan 

standar baku 

56     
Menentukan posisi arah rebah 

pemanenan hasil hutan  



57     

Mengelola Teknik-teknik 

penyaradan/ pengangkutan hasil 

hutan kayu yang ramah 

lingkungan (Reduced Impact 

Logging) 

58     
Mengatasi perawatan alat 

pemanenan hasil hutan  

59     

Menganalisis prosedur teknik-

teknik pemanenan hasil hutan 

kayu yang ramah lingkungan 

(Reduced Impact Logging)  

60 
Pengujian Kayu 

Bulat 

Menentukan Pengujian 

Kayu hutan 

Menelaah tata usaha kayu di 

hutan  

61     

Menunjukkan dokumen tata 

usaha kayu di perjalanan/ 

angkutan berdasarkan peraturan 

baku  

62     

Menunjukkan dokumen tata 

usaha kayu di industry 

berdasarkan peraturan baku  

63     
Menentukan cacat bentuk 

berdasarkan kriteria teknis  

64     

Mampu mengidentifikasi cacat 

bentuk berdasarkan kriteria 

teknis  

65     
Mampu menilai Cacat bentuk 

berdasarkan standar baku 

66     
Menganalisis nilai Cacat bentuk 

berdasarkan standar baku  

67     
Menunjukkan mutu kayu bulat 

berdasarkan peraturan baku  

68     

Menampilkan perhitungan 

volume bersih kayu bulat jati 

berdasarkan rumus  

69     
Menunjukan mutu kayu bulat jati 

berdasarkan kriteria teknis  



70     
Mampu menilai cacat badan 

berdasarkan standar baku 

Kode : 1.676GM1120 

Mata Ujian : Teknik Produksi Minyak dan Gas (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan 

aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial budaya 

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Intelektual 

(tingkat daya tangkap, 

kecerdasan penguasaan 

pengetahuan dll), 

dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 

2     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Emosional 

( sabar, toleran, santun 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan perkembangan 

kematangan kejiwaan 

3     

Karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek Spiritual 

(taat, jujur, ketaqwaan 

dll) dijelaskan sesuai 

dengan ajaran agama 

yang dianut 

4   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai 

capaian perkembangan 

intelektual 

5     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

dikelompokkan sesuai 



tingkat kesulitan 

belajarnya 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan 

sesuai dengan 

karakteristik materi yang 

akan diajarkan 

7     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan 

dengan tepat 

8     

Berbagai metoda dan 

teknik pembalajaran 

dijelaskan dengan benar 

9     

Berbagai metoda dan 

teknik pembelajaran 

diterapkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

10 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

11     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan 

hasil identifikasi 

12   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

13     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar 



14     

Materi pembelajaran 

dipilih berdasarkan hasil 

identifikasi 

15 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratoryum, maupun di 

lapangan 

16     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, 

maupun di lapangan 

sesuai dengan komponen-

komponen RPP 

17   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

18     

Pelaksanaan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai 

dengan rancangan 

pembelajaran 

19 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macammacam teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan 

kegunaannya 



20 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

21     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ekstrakurikuler 

dirancang untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai perestasi secara 

optimal 

22 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk 

mengajak peserta didik, 

agar ambil bagian dalam 

kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampu 

23 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) 

diidentifikasi sesuai 

dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

24     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi ( sikap, 

pengetahuan dan 

ketrampilan) ditentukan 

sesuai dengan 

karakteristik kompetensi 



dasar pada setiap paket 

keahlian. 

25   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

26     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

27     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

28   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

29     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

30 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian 

tindakan kelas dijelaskan 

dengan benar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menentukan 

Klasifikasi Minyak dan 

Gas Bumi 

Menentukan Klasifikasi minyak 

bumi 

2     Menentukan Klasifikasi gas bumi. 

3   
Mengukur Tekanan, 

Temperatur dan 

Menerapkan macam-macam tekanan 

reservoir  



volume fluida dalam 

reservoir 

4     
Mengukur tekanan dan estimasi 

temparatur Reservoir 

5     
Menentukan sifat kimia Fluida 

Reservoir 

6     
Menentukan macam-macam fluida 

reservoir fasa hidrokarbon 

7   

Membandingkan jenis-

jenis Reservoir dan 

mekanisme 

pendorongan dalam 

reservoir 

Membandingkan jenis-jenis reservoir 

berdasar diagram fasa 

8     
Membandingkan jenis-jenis reservoir 

berdasar mekanisme pendorong 

9   

Mengkonsepkan Aliran 

Fluida dalam Reservoir 

dan istilah cadangan 

migas 

Menelaah konsep aliran fluida 

berdasar Hukum Darcy 

10     
Menganali klasifikasi Sistim Aliran 

dalam Reservoir 

11     
Mengukur tekanan Alir dari reservoir 

ke Dasar Sumur, Gilbert Formula 

12     
Menentukan cadangan migas dalam 

reservoir 

13   

Menerapkan metoda 

pengukuran cadangan 

migas 

Menerapkan metode material balance 

14     Menerapkan metode decline curve 

15     Menerapkan metode volumetris 

16     Menerapkan metode piramid 

17   
Menerapkan konsep 

pengujian sumur 
Menerapkan uji Produksi oil 

18     Menerapkan uji Produksi water 



19     Menerapkan uji produksi gas 

20     Menerapkan uji water cut 

21   

Menerapkan berbagai 

metode untuk produksi 

migas dari dalam 

sumur 

Mengukur kemampuan sumur 

berdasarkan perubahan diameter 

choke 

22     

Mengukur kemampuan sumur 

berdasarkan perubahan diameter 

choke 

23     
Menerapkan metode Natural flowing 

well 

24     Menerapkan metode Artificial lifting 

25   

Mengukur sistem 

pemipaan di 

permukaan 

Mengukur diameter pipa  

26     Menentukan kapasitas aliran 

27     
Mengukur tekanan aliran terhadap 

pipa 

28   

Menghitung faktor-

faktor produksi sumur 

flowing 

Menghitung aliran dari Reservoir ke 

lubang sumur 

29     
Menghitung aliran fluida dari dasar 

sumur-pipa tegak 

30     
Menghitung aliran fluida melalui 

choke 

31     
Menghitung aliran fluida melalui 

choke 

32   

Mengevaluasi 

parameter dasar 

perencanaan Sumur 

Gas Lift. 

Memisahkan Gradient tekanan statik 

cairan dan gas 

33     Mengukur kapasitas produksi 

34     Mengevaluasi Continuous gas lift 



35     Mengevaluasi Intermittent gas lift 

36   

Mengoperasikan fungsi 

peralatan di permukaan 

dan di bawah 

permukaan sumur ESP 

20.31.1 Menggunakan Well head, 

Junction box, Switch board, 

Transformer, Protector, Intake 

separator, Kabel, Check valve dan 

Bleeder valve 

37     Mengoperasikan Motor dan Pompa 

38   
Menganalisis 

perencanaan ESP 
Mengukur Diameter Casing 

39     Mengukur Diameter Tubing 

40     Menganalisis Kedalaman Perforasi 

41     
Menganalisis Pump Setting Depth 

(PSD) 

42   

Mengoperasikan 

peralatan di permukaan 

dan dibawah sumur 

sucker rod pump 

Menggunakan Horse head, Polished 

rod, Stuffing box, Pumping tee, Well 

head, Prime mover 

43     
Mengoperasikan tipe Pumping Unit, 

Pompa dan lain-lain 

44   
Menentukan proses 

produksi migas 

Mempersiapkan bagian-bagian 

sistem pengumpulan 

45     

Mempersiapkan macam-macam 

transportasi, storage tank dan 

maintenance 

46     

Menentukan macam-macam operasi 

produksi, operasi pemeliharaan dan 

pengukuran 

47     
Mengembangkan macam-macam 

operasi perencanaan dan pelayanan 

48   

Menentukan cara 

pengambilan contoh 

minyak 

Menentukan tata cara pengambilan 

contoh minyak menurut Quantity 

Accounting System (QAS) 

49     Menggunakan tujuan tank Sampling 



50     

Membandingkan pengambilan 

contoh minyak di Well head 

Separator dengan minyak di tangki 

Flow line 

51   

Mengatasi jenis 

problem proses 

produksi migas 

Menganalisis korosif, Emulsi, Scale, 

Pasir, Heater dan Poli propilena 

52     
Mengatasi korosif, Emulsi, Scale dan 

Pasir saat produksi migas 

53   
Mengoperasikan 

Sumur Flowing 

Menentukan prosedur membuka 

sumur 

54     
Menentukan urutan menutup (shut-

in) sumur flowing 

55     
Menentukan prosedur membuka 

sumur 

56     
Mengoperasikan sumur flowing 

(start-up gas lift well) 

57   
Mempraktekkan Sumur 

Gas Lift 

Mengukur tekanan injeksi gas yang 

tersedia 

58     
Menentukan Rate gas dan produksi 

minyak/liquid yang diinginkan 

59     

20.38.3 Mempraktekkan Instalasi 

terbuka, semi dan tertutup (open 

installation) 

60   

Mengatasi Trouble 

Shooting Sumur Gas 

Lift 

Mengontrol Pressure, Temperature 

dan Combination P &amp; T Survey 

61     
Memantau Surface Recording Pc 

&amp; Pt 

62     
Mengatasi Fluid Level 

Determination 

63   
Mengoperasikan sumur 

ESP 

Memastikan semua valve pada 

wellhead, flow line dan header 

sampai ke gathering station sudah 

terbuka, sistem dan kontrol pada 



switchboard sudah dalam posisi yang 

benar 

64     

Memasang recording chart untuk 24 

jam atau 7 hari dan pressure gauge di 

wellhead (Electrician/Operator) 

65     

Memonitor tekanan pada wellhead 

dan buka sample cock untuk 

mengetahui ada tidaknya fluida yang 

keluar 

66   
Menganalisis problem 

dan kemampuan ESP 
Mengatasi Over load dan Under load 

67     
Menganalisis Pump off dan Gas 

locking 

68     
Memastikan sumur tidak 

berpasir/sedikit dan PI besar 

69   

Mengoperasikan sumur 

sucker rod pump sesuai 

prosedur operasi 

Menganalisis cara kerja surface 

70     
Menganalisis cara kerja subsurface 

facilities 

71     Menetapkan prosedur operasional 

72   

Mengatasi problem 

shooting sucker rod 

pump 

Memperbaiki Travelling, Standing 

valve , Tubing bocor. 

73     Memperbaiki Plunger rusak atau aus 

74     
Mengatasi Gas yang terkurung dalam 

pump barrel (gas lock). 

75   

Melaksanakan proses 

pemisahan minyak, air 

dan gas 

Manganalisis sistem pemisahan 

migas 

76     Menetapkan macam pemisahan 

Kode : 1.691GM4060 

Mata Ujian : Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek 

fisik, moral, 

spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Memahami 

karakteristik peserta 

didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-

emosional, moral, 

spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek fisik. 

2     
Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek intelektual. 

3     

Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek sosial 

emosional. 

4     
Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek moral. 

5     
Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek spiritual. 

6     

Mengkategorikan karakteristik 

peserta didik dari aspek latar 

belakang sosial budaya. 

7   

Mengidentifikasi 

potensi peserta didik 

dalam mata pelajaran 

yang diampu. 

Menguraikan potensi peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan dan 

keterampilan. 

8     

Mengkategorikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

9   

Mengidentifikasi bekal-

ajar awal peserta didik 

dalam mata pelajaran 

yang diampu. 

Menguraikan bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran yang 

diampudalam ranah pengetahuan dan 

keterampilan. 

10     

Mengkategorikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata pelajaran 

yang diampudalam ranah 

pengetahuan dan keterampilan. 



11   

Mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengidentifikasi kesulitan belajar 

peserta didik terhadap penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan pada 

mata pelajaran yang diampu. 

12     

Mengkategorikan kesulitan belajar 

peserta didik terhadap pengetahuan 

dan keterampilan pada mata pelajaran 

yang diampu. 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memahami berbagai 

teori belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menguraikan berbagai teori belajar 

dan prinsip belajar. 

14     

Menganalisis implikasi dari berbagai 

teori dan prinsip belajar dalam 

pembelajaran yang mendidik. 

15     

Menerapkan berbagai teori dan 

prinsip belajar sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampu dengan 

memperhatikan implikasinya. 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran 

yang diampu. 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik,strategi,model 

pembelajaran 

(inquiry/discoveryl),metode,&amp; 

teknik pembelajaran berdasarkan sifat 

karakteristik siswa,teori belajar 

&amp; prinsip2 pembelajaran yg 

mendidik secara kreatif dalam mapel 

yg diampu. 

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran ilmiah/saintifik, 

strategi,model pembelajaran 

(inquiry/discovery,problem based 

learning, project based 

learning),metode,&amp; teknik 

pembelajaran berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori belajar 

&amp; prinsip2 pembelajaran. 



18 

Mengembangkan 

kurikulum yang 

terkait dengan mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Memahami prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum. 

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya. 

19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum. 

20     
Menerapkan landasan dan prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum. 

21   

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan mengacu 

kepada standar kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan kompetensi 

dasar. 

22     

Merumuskan tujuan pembelajaran 

yang diampu dengan mengacu 

standar kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan kompetensi 

dasar serta unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi audience, 

behaviour, condition, dan degree. 

23   

Menentukan 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan memperhatikan 

(sifat materi pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), karakter 

guru, ketersediaan sarana dan waktu. 

24     

Merumuskan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

25   

Memilih materi 

pembelajaran yang 

diampu yang terkait 

dengan pengalaman 

belajar dan tujuan 

pembelajaran. 

Menguraikan pemilihan materi 

pembelajaran yang diampu 

berdasarkan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. 

26     

Memilih materi pembelajaran yang 

diampu yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan pengalaman 



belajaryang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada ranah 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

27   

Menata materi 

pembelajaran secara 

benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih 

dan karakteristik 

peserta didik. 

Menguraikan penataan materi 

pembelajaran dari yang mudah 

menuju yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang kompleks 

(sekuensnya, prosedur dan sifat 

hubungan materinya) sehingga 

mudah dipelajari.  

28     

Menata materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang sulit, dari 

yang sederhana menuju yang 

kompleks (sekuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) sehingga 

mudah dipelajari. 

29   

Mengembangkan 

indikator dan instrumen 

penilaian. 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan sesuai 

dengan gradasinya yang terukur 

spesifik dan berkecukupan. 

30     

Mengembangkan instrumen penilaian 

sesuai aspek kemampuan yang akan 

diukur. 

31 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran yang 

mendidik (karakteristik peserta didik, 

teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran). 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran). 

33   

Mengembangkan 

komponen-komponen 

rancangan 

pembelajaran. 

Menguraikan komponen-komponen 

rancangan pembelajaran. 

34     
Menerapkan komponen-komponen 

rancangan pembelajaran. 



35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan. 

Menganalisis silabus mata pelajaran 

yang akan dibuat rancangan 

pembelajarannya. 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia. 

37     

Menentukan model pembelajaran 

yang sesuai dengan KD/materi yang 

akan dipelajari peserta didik. 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(sekuensnya, prosedur dan sifat 

hubungan materinya) sehingga 

mudah dipelajari. 

39     

Menyusun kegiatan pembelajaran 

berdasarkan model pembelajaran 

yang dipilih. 

40     

Mengembangkan pengelolaan kelas 

sesuai dengan kegiatan pembelajaran 

di dalam kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

41     Menyusun RPP. 

42   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

Melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik di kelas dengan 

memperhatikan standar keamanan 

yang dipersyaratkan. 

43     

Melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik di laboratorium dengan 

memperhatikan standar keamanan 

yang dipersyaratkan. 

44     
Melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik di lapangan dengan 



memperhatikan standar keamanan 

yang dipersyaratkan. 

45     

Melakasanakan tindakan untuk 

mengatasi dan mengurangi kesulitan 

belajar peserta didik. 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan 

sumber belajar yang 

relevan dengan 

karakteristik peserta 

didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara 

utuh. 

Menggunakan media pembelajaran 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

47     

Menggunakan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

48   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan 

situasi yang 

berkembang. 

Menganalisis kegiatan pembelajaran 

yang memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai,karakteristik 

materi, ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

49     

Membuat keputusan transaksional 

dalam kegiatan pembelajaran 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai, karakteristik 

materi, ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

pembelajaran yang 

diampu. 

Menggunakan teknologi informasi 

dalam mengembangkan materi 

pembelajaran. 

51     
Menggunakan teknologi informasi 

dalam pengembangan sumber belajar. 



52     
Menggunakan teknologi informasi 

dalam sistem pembelajaran. 

53     
Menggunakan teknologi informasi 

dalam penilaian hasil belajar. 

54     

Menggunakan teknologi informasi 

dalam mengadministrasikan kegiatan 

pembelajaran. 

55 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta didik 

untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi 

yang dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong 

peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal. 

Menganalisis hasil penilaian belajar 

peserta didik untuk mengetahui 

tingkat kemampuannya. 

56     

Mendesain aktivitas pembelajaran 

yang dapat mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai prestasi secara 

optimal mengacu pada hasil analisis. 

57     

Memfasilitasi kegiatan pembelajaran 

yang dapat mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal sesuai 

desain pembelajaran. 

58   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. 

Kesulitan belajar masing-masing 

peserta didik untuk mengetahui 

potensinya. 

59     

Mendesain kegiatan pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan kreativitas 

peserta didik. 

60     

Memfasilitasi kegiatan belajar peserta 

didik untuk mengembangkan potensi 

dan kreativitas peserta didik. 

61 

Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan santun 

Memahami berbagai 

strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik, 

dan santun, secara 

Menguraikan berbagai strategi 

berkomunikasi efektif, empatik, 

persuasif, dan santun secara lisan. 



dengan peserta 

didik. 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain. 

62     

Menguraikan berbagai strategi 

berkomunikasi efektif, empatik, 

persuasif, dan santun secara tulis. 

63     

Menguraikan berbagai strategi 

berkomunikasi efektif, empatik, 

persuasif, dan santun secara bentuk 

lain. 

64   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik dengan bahasa 

yang khas dalam 

interaksi 

kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara 

siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian 

dalam per 

Menerapkan komunikasi efektif pada 

kegiatan pembelajaran. 

65     
Menerapkan komunikasi empatik 

pada kegiatan pembelajaran. 

66     
Menerapkan komunikasi persuasif 

pada kegiatan pembelajaran. 

67     
Menerapkan komunikasi secara 

santun pada kegiatan pembelajaran. 

68 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Memahami prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajarsesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran yang diampu. 

69     

Menguraikan prinsip-prinsip evaluasi 

proses dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang 

diampu. 



70     

Menerapkan prinsip-prinsip penilaian 

proses dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang 

diampu. 

71     

Menerapkan prinsip-prinsip evaluasi 

proses dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang 

diampu. 

72   

Menentukan aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menguraikan aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang 

diampu. 

73     

Menentukan aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran yang diampu. 

74   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar. 

75     
Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

76     
Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil belajar. 

77     
Menerapkan teknik prosedur evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

78   

Mengembangkan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Mengembangkan instrumen penilaian 

proses dan hasil belajar. 

79     
Mengembangkan instrumen evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

80   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan 

hasil belajar secara 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian proses 

dan hasil belajar. 



berkesinambungan 

dengan menggunakan 

berbagai instrumen. 

81     

Mengadministrasikan hasil penilaian 

proses dan hasil belajar sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

82     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil belajar 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

83     

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian proses 

dan hasil belajar. 

84   

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan 

hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

Mengidentifikasi hasil penilaian 

proses dan hasil belajar. 

85     
Mengolah hasil penilaian proses 

pembelajaran dan hasil belajar. 

86     

Menganalisis data hasil pengolahan 

penilaian proses dan hasil belajar 

untuk berbagai tujuan. 

87     
Mengidentifikasi hasil penilaian 

proses dan hasil belajar. 

88   
Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Melakukan hasil evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

89     
Menelaah hasil evaluasi proses 

pembelajaran dan hasil belajar. 

90 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

Mengukur tingkat pencapaian 

ketuntasan belajar peserta didik. 

91     
Mengklasifikasikan ketuntasan 

belajar peserta didik. 

92     
Menentukan ketercapaian program 

pembelajaran. 



93     
Mengukur tingkat pencapaian 

ketuntasan belajar peserta didik. 

94   

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk merancang 

program remedial dan 

pengayaan. 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar peserta didik. 

95     

Merancang program remedial untuk 

peserta didik yang belum tuntas 

belajar. 

96     

Merancang program pengayaan untuk 

peserta didik yang sudah tuntas 

belajar. 

97   

Mengkomunikasikan 

hasil penilaian dan 

evaluasi kepada 

pemangku kepentingan. 

Mengolah nilai hasil belajar peserta 

didik menjadi nilai laporan pencapain 

kompetensi per semester secara 

kuantitatif, kualitatif, dan deskriptif 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

98     

Mengkomunikasikan hasil penilaian 

dan evaluasi kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku kepentingan 

dalam bentuk laporan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

99   

Memanfaatkan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

100     

Menggunakan informasi hasil 

evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas program 

pembelajaran. 

101 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah 

dilaksanakan. 

Melakukan identifikasi terhadap 

kegiatan pembelajaran. 



102     

Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran (materi, pendekatan, 

strategi, model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu). 

103   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk 

perbaikan dan 

pengembangan 

pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

104     

Memanfaatkan hasil refleksi untuk 

perbaikan pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum memadai. 

105     

Memanfaatkan hasil refleksi untuk 

pengembangan pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang sudah baik. 

106   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Melakukan identifikasi permasalahan 

pembelajaran berdasarkan hasil 

refleksi. 

107     Menyususn proposal PTK.  

108     
Melakukan penelitian tindakan kelas 

mengacu pada hasil refleksi.  

109     
Menyusun karya tulis ilmiah laporan 

hasil PTK. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu. 

Menganalisis 

hubungan aspek 

klimatologi dan 

ekosistem hutan. 

Mengukur unsur cuaca berdasarkan 

standar BMG. 



2     
Mengklasifikasikan tipe iklim 

berdasarkan data unsur cuaca. 

3     

Memahami hubungan timbal balik 

iklim terhadap hutan dan hutan 

terhadap iklim mikro dan iklim 

global. 

4     

Menganalisis pengaruh tipe iklim 

terhadap produktivitas dan dinamika 

hutan. 

5   

Menganalisis 

hubungan aspek tanah 

dan ekosistem hutan. 

Menganalisis jenis batuan pembentuk 

tanah. 

6     
Menganalisis faktor fisika, kimia dan 

biologi tanah. 

7     
Menganalisis pengaruh tanah 

terhadap ekosistem hutan.  

8     
Menganalisis pengaruh jenis tanah 

terhadap sistem pengusahaan hutan. 

9   
Memahami Ekosistem 

Hutan. 
Membedakan tipe hutan. 

10     Memahami proses dinamika hutan.  

11     Menganalisis ekosistem hutan. 

12   
Menentukan jenis 

pohon. 

Menganalisis pohon berdasarkan 

taksonomi pohon. 

13     
Menganalisis pohon berdasarkan ciri 

morfologi pohon. 

14     
Menelaah jenis pohon menurut kunci 

determinasi. 

15     
Menentukan nama jenis pohon hutan 

alam. 

16     
Menentukan nama jenis pohon hutan 

tanaman. 

17     Menelaah spesimen herbarium. 



18   
Menerapkan 

silvikultur. 
Membangun Sumber Benih. 

19     Menguji mutu benih dan bibit. 

20     
Membuat bibit generatif, bibit 

vegetatif, kultur jaringan. 

21     
Mengembangkan rancangan 

pembibitan tanaman hutan. 

22     
Mengelola administrasi pembenihan 

dan pembibitan tanaman hutan. 

23     Merencanakan penanaman. 

24     

Menentukan metode dan teknik 

pemeliharaan untuk memacu 

pertumbuhan tanaman sesuai 

perkembangan umur tanaman dan 

kondisi lahan. 

25     

Mengelola pemeliharaan tanaman 

hutan sesuai umur dan kerapatan 

tegakan untuk meningkatkan 

produktivitas hutan. 

26   
Mengelola 

Pengukuran Kayu. 

Menunjukkan cara mengukur dimensi 

pohon sesuai dengan kondisi 

pohonnya. 

27     
Menentukan volume pohon hasil 

pengukuran dimensi pohon. 

28     

Menunjukkan cara mengukur dimensi 

kayu bulat sesuai dengan kondisi 

kayunya. 

29     

Menyaji data pengukuran dan volume 

kayu bulat hasil penentuan volume 

kayu bulat menggunakan software 

komputer. (0) 

30     
Menentukan volume kayu bulat hasil 

pengukuran dimensi cacat kayu bulat. 

31     
Menyaji volume kayu bulat hasil 

penentuan volume cacat kayu bulat. 



32   

Mengelola 

pengukuran dan 

pemetaan hutan. 

Menentukan kegiatan kerja dalam 

pengukuran dan pemetaan 

berdasarkan konsep dasar. 

33     

Menunjukkan cara pengukuran areal 

hutan dengan alat ukur sederhana, 

theodolit kompas, dan theodolit sudut. 

34     
Mengidentifikasi fungsi alat 

pengukuran dan pemetaan hutan. 

35     

Menentukan kelebihan dan 

kekurangan alat-alat pengukuran dan 

pemetaan hutan.  

36   

Mengintegrasikan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG). 

Menelaah konsep dasar, data spasial 

dan atribut Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dalam kaitan 

kegunaannya dalam bidang 

kehutanan. 

37     

Menentukan keterkaitan antar data 

spasial dan atribut Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dalam kaitan 

kegunaannya dalam bidang 

kehutanan.(konservasi tanah dan air). 

38     

Menentukan keterkaitan antar data 

spasial dan atribut Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dalam kaitan 

kegunaannya dalam bidang kehutanan 

(rehabilitasi dan reklamasi hutan). 

39     

Menentukan keterkaitan antar data 

spasial dan atribut Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dalam kaitan 

kegunaannya dalam bidang kehutanan 

(agroforestry). 

40   
Mengembangkan 

agroforestry. 

Menerapkan konsep dan prosedur 

agroforestry. 

41     

Menganalisis potensi pengembangan 

sistem agroforestry (hutan-tanaman, 

hutan-ternak/ikan, hutan-tanaman-

ternak/ikan) berdasarkan aspek 

ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. 



42     

Menganalisis potensi pengembangan 

sistem agroforestry (hutan-tanaman, 

hutan-ternak/ikan, hutan-tanaman-

ternak/ikan) berdasarkan aspek 

ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. 

43     

Menganalisis potensi pengembangan 

sistem agroforestry (hutan-tanaman, 

hutan-ternak/ikan, hutan-tanaman-

ternak/ikan) berdasarkan aspek 

ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. 

44     

Mengevaluasi sistem agroforestry 

berdasarkan aspek produktivitas, 

sustainabilitas, adopbilitas, ekonomi. 

45     

Mengevaluasi sistem agroforestry 

berdasarkan aspek produktivitas, 

sustainabilitas, adopbilitas, ekonomi. 

46     

Mengevaluasi sistem agroforestry 

berdasarkan aspek produktivitas, 

sustainabilitas, adopbilitas, ekonomi. 

47   
Mengelola Konservasi 

tanah dan air. 

Menerapkan konsep dan prosedur 

konservasi tanah dan air secara 

vegetasi, teknis sipil dan biokimia. 

48     

Menentukan tingkat penurunan 

kualitas tanah dan air (erosi dan 

sedimentasi). 

49     

Menentukan tingkat penurunan 

kualitas tanah dan air (erosi dan 

sedimentasi). 

50     
Menganalisis penyebab utama 

penurunan kualitas tanah dan air. 

51     
Menganalisis penyebab utama 

penurunan kualitas tanah dan air. 

52     

Mengembangkan teknik konservasi 

tanah dan air sesuai dengan penyebab 

utamanya. (vegetasi). 



53     

Mengembangkan teknik konservasi 

tanah dan air sesuai dengan penyebab 

utamanya. (teknik sipil). 

54     

Mengembangkan teknik konservasi 

tanah dan air sesuai dengan penyebab 

utamanya. (biokimia). 

55     
Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 

tindakan konservasi tanah dan air. 

56   
Mengelola rehabilitasi 

hutan. 

Menerapkan konsep dan prosedur 

rehabilitasi hutan. 

57     
Menentukan tingkat kerusakan hutan 

berdasarkan aspek hukum. (0) 

58     
Menentukan tingkat kerusakan hutan 

berdasarkan aspek teknis. (0) 

59     

Menentukan metode rehabilitasi hutan 

berdasarkan pertimbangan aspek 

teknis biofisika hutan, ekonomi, 

sosial, dan politik. 

60     

Menentukan metode rehabilitasi hutan 

berdasarkan pertimbangan aspek 

teknis biofisika hutan, ekonomi, 

sosial, dan politik. 

61     
Menata tindakan pelaksanaan 

penanaman dan pengayaan hutan. 

62     
Menata tindakan pelaksanaan 

penanaman dan pengayaan hutan. 

63     
Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 

rehabilitasi hutan . 

64   
Mengelola reklamasi 

hutan. 

Menerapkan konsep dan prosedur 

reklamasi hutan. 

65     

Menentukan tingkat kerusakan 

kawasan hutan dan metode 

penanganannya. 

66     

Menentukan tingkat kerusakan 

kawasan hutan dan metode 

penanganannya. 



67     

Menentukan metode reklamasi hutan 

berdasarkan pertimbangan aspek 

teknis biofisika hutan, ekonomi, 

sosial, dan politik. 

68     

Menentukan metode reklamasi hutan 

berdasarkan pertimbangan aspek 

teknis biofisika hutan, ekonomi, 

sosial, dan politik. 

69     

Mengembangkan penataan dan 

rancangan teknis reklamasi hutan 

pada hutan mangrove, areal bekas 

tambang, hutan terbakar dan penyebar 

kerusakan lainnya.  

70     

Mengembangkan penataan dan 

rancangan teknis reklamasi hutan 

pada hutan mangrove, areal bekas 

tambang, hutan terbakar dan penyebar 

kerusakan lainnya.  

Kode : 1.587GM1150 

Mata Ujian : Teknik Sepeda Motor (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional,dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya. 

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek fisik ( tinggi badan, 

berat badan, daya tahan 

tubuh dll) dijelaskan sesuai 

dengan perkembangan usia 

2     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Intelektual (tingkat 

daya tangkap, kecerdasan 

penguasaan pengetahuan 

dll), dikelompokkan sesuai 

dengan kondisi yang ada 



3     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Sosial (kerjasama, 

tanggung jawab, 

kepedulian, tenggang rasa 

dll) diidentifikasi sesuai 

dengan budaya lingkungan 

4     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Emosional ( sabar, 

toleran, santun dll) 

diidentifikasi sesuai dengan 

perkembangan kematangan 

kejiwaan 

5     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Moral (etika,tanggung 

jawab, disiplin dll), 

dijelaskan sesuai dengan 

norma yang berlaku 

6     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan dll) dijelaskan 

sesuai dengan ajaran agama 

yang dianu 

7     

Karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan 

aspek Latar belakang sosial-

budaya (suku, agama, dan 

ras diidentifikasi persamaan 

dan perbedaannya  

8   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

bakat 

9     

Potensi peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi sesuai dengan 

minat 



10   

Mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Bekal ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

berdasarkan hasil pre tes 

11     

Hasil identifikasi bahan ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dimanfaatkan untuk 

penyusunan program 

pembelajaran (0) 

12   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu diidentifikasi 

sesuai capaian 

perkembangan intelektua 

13     

Kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu 

dikelompokkan sesuai 

tingkat kesulitan belajarnya 

14 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dijelaskan 

dengan benar 

15     

Berbagai teori belajar 

(behaviorisme, 

kognitifisme, 

konstruktifisme, dan 

Humanisme) dipilih sesuai 

dengan tujuan belajar 

16     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik menurut Rothwal 

dijelaskan dengan tepat 

17   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

Pendekatan pembelajaran 

teacher center dan student 

center dijelaskan dengan 

tepat 



mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu 

18     

Pendekatan pembelajaran 

saintifik diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan (0) 

19     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) dibedakan dengan 

tepat 

20     

Berbagai strategi/model 

pembalajaran (Problem 

based learning, Project 

based learning, Discovery 

learning dan inquary 

learning) diterapkan sesuai 

dengan karakteristik materi 

pelajaran 

21     

Berbagai metoda dan teknik 

pembalajaran dijelaskan 

dengan benar (0) 

22     

Berbagai metoda dan teknik 

pembelajaran diterapkan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

23 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Konsep dan prinsip 

pengembangan kurikulum 

dijelaskan dengan benar 

24     

Kurikulum yang telah 

dikembangkan diidentifikasi 

berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

dan peraturan yang berlaku 

25     
Indikator pencapaian 

kompetensi disusun 



berdasarkan kompetensi 

dasar 

26   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Konsep tujuan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 4 

kriteria (audience, 

behaviour, condition dan 

degree) 

27     

Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan 

indikator dengan 

memperhatikan 4 kriteria 

audience, behaviour, 

condition dan degree 

28   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

Pengalaman belajar 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

29     

Pengalaman belajar 

ditentukan berdasarkan hasil 

identifikasi 

30   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Kriteria pemilihan materi 

pembelajaran dijelaskan 

dengan benar 

31     

Materi pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar 

32     

Materi pembelajaran dipilih 

berdasarkan hasil 

identifikasi 

33   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Materi pembelajaran 

disusun berdasarkan sintak 

pendekatan ilmiah 

34     

Materi pembelajaran ditata 

kesesuaiannya dengan 

karakteristik peserta didik 



35   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Indikator soal dan instrumen 

penilaian dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

36     
Soal disusun sesuai dengan 

indikator soal 

37 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik dijelaskan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

38     

Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik digunakan dalam 

perancangan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

39   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dijelaskan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

40     

Komponen-komponen 

rancangan pembelajaran 

dikembangkan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

41   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap diidentifikasi 

untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

di lapangan 

42     

Rancangan pembelajaran 

yang lengkap disusun untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di 

lapangan sesuai dengan 

komponen-komponen RPP 

43     
Rancangan pembelajaran 

divalidasi berdasarkan 



kelengkapan yang 

dipersyaratkan 

44   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

disimulasikan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

45     

Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium dan di 

lapangan (memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan) 

dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan pembelajaran 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 

Teori tentang media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relavan 

dijelaskan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

47     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

diidentifikasi sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

48     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

dipilih sesuai karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh 



49     

Media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relavan 

digunakan sesuai 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

50   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Pengambilan keputusan 

transaksional untuk 

keperluan tindak lanjut 

perbaikan proses 

pembelajaran dirancang 

sesuai dengan hasil belajar 

yang diperoleh 

51     

Pengambilan keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

dilakukan sesuai dengan 

hasil rancangan 

52 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Macam-macam teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran dijelaskan 

sesuai dengan kegunaannya 

53     

Teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan 

untuk mendukung 

pembelajaran yang diampu 

sesuai kebutuhan 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

diidentifikasi untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

55     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dirancang untuk mendorong 



peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal (0) 

56   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dilaksanakan untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal (0) 

57     

Berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui 

program ektrakurikuler 

dievaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian 

tujuan 

58 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain 

Hakikat dan bentuk-bentuk 

komunikasi yang 

efektif,empatik dan santun 

dijelaskan secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain 

59     

Berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun, secara 

lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain dirancang sesuai 

dengan hasil analisis materi 

60   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk penyiapan 

kondisi psikologis peserta 

didik, agar ambil bagian 

dalam permainan melalui 

bujukan dan contoh sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu 

61     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan untuk mengajak 

peserta didik, agar ambil 

bagian dalam kegiatan 



pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

62     

Komunikasi yang efektif 

,empatik, dan santun 

dilakukan agar peserta didik 

merespon ajakan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu 

63     

Komunikasi oleh guru yang 

efektif, empatik, dan santun 

dilakukan untuk merespon 

peserta didik secara lengkap 

dan relevan sesuai dengan 

pertanyaan dan perilaku 

siswa 

64 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dijelaskan 

sesuai dengan karakteristik 

materi mata pelajaran yang 

diampu 

65     

Prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

66   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

67     

Aspek-aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( 

sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan) diidentifikasi 



sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar pada 

setiap paket keahlian 

68   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Prosedur penilaian dan 

evaluasi dijelaskan sesuai 

dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil 

belajar yang ditetapkan 

69     

Prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan 

dalam perancangan 

penilaian dan evaluasi 

sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil 

belajar 

70   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Kaidah pengembangan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar dijelaskan dengan 

benar 

71     

Kisi-kisi dikembangkan 

sesuai dengan tujuan 

penilaian 

72     

Instrument penilaian 

dikembangkan sesuai 

dengan kisi-kisi 

73     

Instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar divalidasi sesuai 

dengan kaidah keilmuan 

74   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai 

instrumen 

Penilaian proses dan hasil 

belajar diklasifikasikan 

sesuai dengan hasil yang 

diperoleh 

75     

Pengadministrasian nilai 

proses dan hasil belajar 

dilakukan secara 



berkesinambungan baik 

dalam bentuk soft copy 

maupun hard copy 

76   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Hasil Penilaian proses 

belajar dianalisis untuk 

berbagai tujuan 

77     

Penilaian hasil belajar 

dianalisis untuk berbagai 

tujuan  

78   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Evaluasi proses belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

79     

Evaluasi hasil belajar 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan 

80 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

81     

Hasil penentuan ketuntasan 

belajar diklasifikasikan ke 

dalam kelompok tuntas dan 

belum tuntas 

82   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

remedial 

83     

Informasi hasil penilaian 

dan evaluasi digunakan 

untuk merancang program 

pengayaan 

84   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Hasil penilaian dan evaluasi 

disusun berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang 

akan digunakan oleh 

pemangku kepentingan 



85     

Hasil penilaian dan evaluasi 

dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan 

86   

Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan penyusunan 

rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya 

87     

Hasil penyusunan 

rancangan pembelajaran 

digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

88 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Refleksi terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang 

diperoleh pada 

matapelajaran yang diampu 

89     

Hasil refleksi dirumuskan 

dalam bentuk rumusan 

masalah 

90   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan 

dan pengembangan 

pembelajaran 

91     

Hasil refleksi dimanfaatkan 

untuk menentukan 

metodologi pembelajaran 

92   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalammata 

pelajaran yang diampu 

Konsep penelitian tindakan 

kelas dijelaskan dengan 

benar 



93     

Proposal penelitian tindakan 

kelas disusun sesuai dengan 

sistematika 

94     

Penelitian Tindalkan Kelas 

dilakukan sesuai dengan 

proposal penelitian 

95     

Laporan hasil penelitian 

tindakan kelas disusun 

sesuai dengan sistematika 

dan hasil penelitian 

96     

Hasil Penelitian digunakan 

untuk keperluan 

peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, struktur, 

konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu 

Perawatan berkala mesin 

sepeda motor 

Menelaah secara umum 

jenis mekanisme katub 

2     
Menelaah secara umum 

sistem pendinginan 

3     

Menyetel campuran bahan 

bakar dan udara pada 

karburator 

4     Menelaah emisi gas buang 

5   

Perawatan berkala sistem 

kelistrikan penerangan 

dan sistem tanda sepeda 

motor 

Menelaah baterai 

6     
Memeriksa sistem lampu 

penerangan 

7     Memeriksa sistem tanda 



8     
Memeriksa sistem electric 

starter 

9   

Perawatan berkala chasis 

dan sistem pemindah 

tenaga step 1 

Menelaah secara umum 

sistem rem 

10     

Menelaah secara umum 

prinsip kerja sistem 

kopling 

11     
Menelaah sistem kemudi 

dan suspensi 

12   

Perawatan berkala chasis 

dan sistem pemindah 

tenaga step 2 

Menelaah roda 

13     
Menelaah rantai penggerak 

roda 

14     

Menelaah secara umum 

prinsip kerja transmisi 

otomatis 

15   

Perawatan berkala sistem 

engine management 

system sepeda motor 

Mendeskripsikan sistem 

pengaliran bahan bakar 

EMS 

16     

Mendeskripsikan sistem 

control kelistrikan secara 

umum 

17   
Perbaikan mesin sepeda 

motor step 1 

Menelaah konstruksi 

kepala silinder 

18     

Mendiagnosa kerusakan 

yang terjadi pada kepala 

silinder 

19     
Menelaah konstruksi blok 

silinder 

20     
Mendiagnosa kerusakan 

blok silinder 

21     
Menelaah konstruksi 

piston 



22     
Mendiagnosa kerusakan 

piston 

23     
Menelaah sistem 

pelumasan 

24   
Perbaikan mesin sepeda 

motor step 2 

Menelaah sistem 

pendingin 

25     
Mendiagnosa kerusakan 

pada sistem pendingin 

26     
Menelaah sistem aliran 

bahan bakar karburator 

27     

Mendiagnosa kerusakan 

yang terjadi pada 

karburator 

28     
Menelaah sistem 

pengapian 

29   
Perbaikan sistem 

kelistrikan sepeda motor 

Menelaah sistem 

penerangan 

30     
Menelaah sistem sinyal 

(tanda) 

31     
Mendiagnosa kerusakan 

pada sistem penerangan 

32     
Mendiagnosa kerusakan 

pada sistem sinyal (tanda) 

33   
Perbaikan chasis dan SPT 

sepeda motor 
Menelaah sistem suspensi 

34     

Mendiagnosa kerusakan 

rem konvensional (rem 

mekanik dan hidrolik) 

35     Menelaah sistem kopling 

36     
Mendiagnosa kerusakan 

pada sistem kopling 

37     Menelaah sistem transmisi 



38   

Pemeliharaan EMS 

(Engine Management 

System) sepeda motor 

Menelaah sistem injeksi 

bensin 

39     

Mendiagnosa kerusakan 

pada sistem injeksi bahan 

bakar bensin 

Kode : 1.517GM2020 

Mata Ujian : Teknik Suitsing (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya  

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya 

3     

Mampu mengemukakan 

karakteristik psikologi 

perkembangan pada tahapan 

operasi formal menurut 

pandangan Piaget 

4   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

5   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 



6   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu (0) 

7     

Disajikan kasus PD seperti 

sulit berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan mata 

selalu berpindah, ketika PBM 

berlangsung, Peserta ujian 

(PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut 

8 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

9   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

pembelajaran 

10     

Diilustrasikan sebuah 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh seorang guru, PU 

mampu menentukan 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang digunakan oleh guru 

tersebut 

11     

PU mampu menjelaskan ciri 

yang terdapat dalam model 

pembelajaran, pendekatan, 

metode, dan atau strategi 



pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran 

12 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan yang 

diampu (0) 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

13   

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

14   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang dimampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

15     

Disajikan sebuah tujuan 

pembelajaran, PU mampu 

menentukan pengalaman 

belajar yang paling awal 

diberikan sesuai dengan 

tujuan tersebut. 

16     

PU mampu menentukan 

pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

17   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap 



18     

Disajikan ilustrasi tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar, PU 

mampu menentukan materi 

pembelajaran yang susuai 

dengan ilustrasi tersebut 

19   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

20   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

21 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

22   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

23   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

24     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

25     Menyusun RPP 

26     

Disajikan sebuah komponen 

RPP yang rumpang, PU 

mampu menunjukkan bagian 



yang tepat untuk mengisi 

bagian rumpang tersebut 

27     

Disajikan sebuah indikator 

pembelajaran yang 

mengandung kesalahan, PU 

mampu mengoreksi kesalah 

yang terdapat dalam 

indikator tersebut 

28     

PU mampu mengidentifikasi 

unsur-unsur yang termuat 

dalam kegiatan pembelajaran 

dalam penulisan RPP 

29   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

30     

Disajikan gambar/ilustrasi 

PD yang sedang 

memperbaiki komputer tanpa 

mencabut kabel listrik, PU 

mampu menemukan 

kekeliruan tersebut 

31   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

dimampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

32     

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran, PU mampu 

menunjukkan media yang 

tepat yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut 



33     

PU mampu menjelaskan 

konsep media dan atau 

sumber belajar sebagai salah 

satu piranti pencapaian 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

34   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang dimampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

35 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu (0) 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

36     

Dilustrasikan sebuah slide 

yang kurang baik yang akan 

digunakan untuk 

menjelaskan sebuah proses 

kegiatan praktik untuk materi 

tertentu, PU mampu merevisi 

kekeliruan yang terdapat 

dalam slide power point 

tersebut 

37     

PU mampu mengidentifikasi 

kegunaan berbagai media 

pembelajaran 

38     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning dalam 

pembelajaran 

39 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 



mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

mencapai prestasi secara 

optimal 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

40     

Diilustrasikan peserta didik 

yang baru saja 

menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Praktiknya, PU 

mampu menyarankan dengan 

tepat kegiatan selanjutnya 

yang dapat dilakukan yang 

berkaitan dengan hasil 

laporan PD tersebut 

41     

PU mampu memilih kegiatan 

yang paling interaktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

42   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Memfasilitasi kegiatan 

belajar peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dan 

kreatifitas peserta didik 

43 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

44   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

45     

Diilustrasikan sebuah kelas 

yang PD-nya membolos 

lebih dari 50%, PU mampu 

memilih nasihat yang santun 

yang dapat membuat PD 



tidak lagi membolos pada 

hari yang lain 

46 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

47   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

48     

Disajikan sebuah ilustrasi 

hasil proyek dari sebuah 

kelompok belajar, PU 

mampu mengidentifikasi 

aspek penilaian yang akan 

digunakan untuk menilai 

hasil proyek PD tersebut 

49     

PU dapat menjelaskan 

kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam 

pemilihan bahan untuk 

penulisan indikator soal 

50   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

51   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

52     

Disajikan sebuah indikator 

soal, PU dapat menunjukkan 

soal yang sesuai dengan 

indikator tersebut 

53     

PU dapat menjelaskan 

konsep pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 



54   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

55   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

56   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

57     

Disajikan data hasil penilaian 

proses dan penilaian hasil 

belajar seorang PD, PU 

mampu menentukan Nilai 

Rapor PD berdasarkan data 

tersebut 

58     

PU mampu mengemukakan 

prinsip penyusunan 

instrumen penilaian 

59     
PU dapat menjelaskan 

konsep dasar penilaian 

60 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

61     

Disajikan dalam bentuk 

Tabel, hasil penilaian 

sejumlah PD, PU mampu 

menunjukkan PD yang 

belum tuntas dalam 

pembelajaran tersebut 

62   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 



63     

Disajikan data hasil penilaian 

yang memuat sejumlah siswa 

yang tuntas dan tidak tuntas, 

PU mampu memilih disain 

yang tepat untuk kegiatan 

remedial berdasarkan data 

tersebut 

64   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

65   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

66 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

67     

Disajikan ilustrasi PBM dari 

kegiatan Awal hingga ke 

akhir, PU dapat 

menunjukkan kegiatan 

refleksi yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut 

68   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

69   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menyususn proposal PTK 



70     

Disajikan ilustrasi 

kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan, PU mampu 

merumuskan masalah PTK 

sesuai dengan ilustrasi 

tersebut 

71 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu 

(0) 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menyusun tujuan 

pembelajaran dengan 

menggunakan kaidah ABCD 

72 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Mengembangkan materi 

pelajaran disusun 

berdasarkan urutan logis dari 

yang sederhana (mudah) 

menuju ke materi yang 

komplek (sulit) 

73 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan 

Merencanakan kegiatan 

pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB) 

berdasarkan hasil refleksi 

74   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan keprofesionalan  

Merancang metode PTK 

untuk peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan 

75 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

bahan ajar 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Mengevaluasi penggunaan 

standard K3, kerja bangku, 

teknik sambung, dan 

tatakelola bengkel 

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan 

standar K3 



2     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

perawatan dan perbaikan 

peralatan bengkel 

3   

Mengevaluasi proses 

pengujian sistim rangkaian 

listrik arus searah dan arus 

bolak-balik dengan alat 

ukur yang sesuai 

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan alat 

ukur besaran listrik 

4     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

pengujian sistim rangkaian  

5   

Mengkreasi sistim 

rangkaian dasar 

elektronika analog dan 

digital beserta proses 

pengujiannya 

Merencanakan gambar desain 

rangkaian pengujian komponen 

elektronika analog dan digital 

6     

Merealisasikan rangkaian 

pengujian komponen elektronika 

analog dan digital  

7   
Menganalisis dasar sistem 

telekomunikasi 

Menemukan prosedur pemecahan 

masalah dalam membuat 

arsitektur sistem telekomunikasi 

(media transmisi,catu 

daya,elemen dasar) 

8     

Menemukan prosedur pemecahan 

masalah pada sistem kerja 

komunikasi analog dan digital 

9   
Mengabtraksi dasar sistem 

telekomunikasi 

Mengabstraksikan sistem jaringan 

LAN dan WAN 

10     
Mengabstraksikan komunikasi 

data dan NGN 

11   

Menganalisis perangkat 

penunjang Instalasi catu 

daya dan grounding sistem 

telekomunikasi 

Menganalisis fungsi setiap bagian 

pada peralantan sumber tegangan 

pada type pembangkit listrik  

12     
Memilih berbagai sistem 

grounding exsternal dan internal  



13   

Mengkoreksi pemasangan 

Instalasi catu daya dan 

grounding sistem 

telekomunikasi  

Menampilkan berbagai sumber 

tegangan pada type pembangkit 

listrik 

14     

Menyiapkan hasil konversi 

tegangan AC ke DC dan DC ke 

AC  

15     
Â Merangkum sistem grounding 

exsternal dan internal  

16     

Membentuk hasil analis sistem 

pentanahan, jenis tanah dan 

perencanaan pentanahan 

17   

Memeriksa hasil Instalasi 

catu daya dan grounding 

sistem telekomunikasi 

Membangun tempat penyimpanan 

listrik dari sumber tegangan pada 

type pembangkit listrik 

18     
Membangun keamanan sistem 

grounding exsternal dan internal 

19     

Mengkatagorikan system terpilih 

pada sistem pentanahan, jenis 

tanah dan perencanaan 

pentanahan 

20     

Mengkreasikan perangkat 

konversi tegangan AC ke DC dan 

DC ke AC 

21   

Memilih Instalasi catu 

daya dan grounding sistem 

telekomunikasi 

Memilih sumber tegangan pada 

type pembangkit listrik 

22     
Memilih sistem grounding 

exsternal dan internal 

23     
Mengukur konversi tegangan AC 

ke DC dan DC ke AC 

24     

Merinci sistem pentanahan, jenis 

tanah dan perencanaan 

pentanahan 

25   
Mengevaluasi Instalasi 

PABX  

Menelaah prosedur persiapan 

instalasi PABX 



26     
Menyeleksi langkah instalasi 

PABX 

27   
Mengoreksi hasil Instalasi 

PABX 

Mengumpulkan peralatan pada 

persiapan instalasi PABX 

28     
Mengoreksi proses instalasi 

PABX 

29     
Mengoreksi hasil instalasi PABX 

terpasang 

30   
Merencanakan prosedur 

Instalasi PABX 

Menyusun persiapan instalasi 

PABX 

31     
Menghubungkan instalasi PABX 

dengan jaringan terpasang 

32     
Menyiapkan tindakan korektif 

dan melaporkan hasil instalasi 

33   20.8? 
Memprediksi hasil instalasi 

PABX 

34     

Mengetes tindakan korektif yang 

diambi dan melaporkan hasil 

instalasi 

35   
Mengevaluasi Instalasi 

VOIP  

Menelaah prosedur persiapan 

instalasi VOIP  

36     
Menyeleksi langkah instalasi 

VOIP  

37     
Menguji hasil instalasi VOIP 

yang terpasang  

38   
Mengoreksi hasil Instalasi 

VOIP  

Mengumpulkan perlatan pada 

persiapan instalasi VOIP  

39     Mengoreksi proses instalasi VOIP  

40     
Mengoreksi hasil instalasi VOIP 

terpasang 

41     

Menyiapkan tindakan korektif 

pada kerusakan pada jaringan 

gedung dan melaporkan hasil 

instalasi 



42   
Merencanakan prosedur 

Instalasi VOIP 

Menyusun persiapan instalasi 

VOIP 

43     
Menghubungkan instalasi VOIP 

dengan jaringan terpasang 

44     Merangkum hasil instalasi VOIP 

45     
Menyiapkan tindakan korektif 

dan melaporkan hasil instalasi 

46   
Menilai proses Instalasi 

VOIP 
Menilai proses Instalasi VOIP 

47     Mengukur instalasi VOIP  

48     Memprediksi hasil instalasi VOIP  

49     

Mengetes tindakan korektif yang 

diambi dan melaporkan hasil 

instalasi  

50   
Menganalisis Operasi dan 

Pemeliharaan Jaringan  

Menganalisis persiapan operasi 

dan pemeliharaan jaringan 

51     
Â Mengoperasikan jaringan yang 

terbentuk 

52     Melakukan pemeliharaan jaringan 

53   
Mengelola proses Operasi 

dan Pemeliharaan Jaringan 

Melakukan persiapan operasi dan 

pemeliharaan jaringan 

54     Mengoperasikan jaringan 

55     Melakukan pemeliharaan jaringan 

56   
Merancang proses operasi 

dan Pemeliharaan Jaringan  

Â Merancang prosedur persiapan 

operasi dan pemeliharaan jaringan 

berdasarkan sop 

57     
Mengkategorikan operasi 

perangkat 

58     
Menyiapkan prosedur 

pemeliharaan jaringan 

59     
Â Mengetes tindakan korektif dan 

melaporkan hasil operasi 



60   

Membandingakan sebelum 

dan sesudah operasi dan 

Pemeliharaan Jaringan  

Melakukan persiapan operasi dan 

pemeliharaan jaringan 

61     

Memisahkan operasikan jaringan 

analog dan digital dalam 

menentukan permasalahan 

62     Melakukan pemeliharaan jaringan  

63     

Merencanakan tindakan korektif 

dan melaporkan hasil operasi 

jaringan  

64   
Menganalisis arsitektur 

sistem seluler  

Menguraikan fungsi setiap bagian 

penyusun arsitektur sistem seluler 

(G, 2G, 3G, 4G)  

65     

Mengidentifikasi setiap bagian 

dalam arsitektur sistem seluler 

secara blok diagram dan sesuai 

fungsinya G, 2G, 3G, 4G)  

66   

Mengevaluasi model 

propagasi dan akses jamak 

pada sistem seluler 

Membandingkan model propagasi 

pada sistem komunikasi seluler  

67     

Mengkategorikan akses jamak 

yang digunakan pada sistem 

komunikasi seluler 

68   
Menganalisis sistem 

antenna pada sistem seluler  

Memperjelas sistem antenna yang 

digunakan pada sistem 

komunikasi seluler 

69     
Mengukur nilai VSWR pada 

antenna  

70   
Menganalisis hasil 

perhitungan link budget  
Menelaah hasil perhitungan EIRP  

71     
Menelaah hasil perhitungan Path 

Loss / Free Space Loss  

72     
Menelaah Received Level Signal 

(RSL)  

73   
Menganalisis arsitektur 

sistem seluler  

Menganalisis konsep dasar kerja 

soft switch  



74     

Menganalisis elemen â€“ elemen 

pendukung soft switch seperti 

Media Gateway, Signalling 

Gateway dan Operating Support 

System  

75     
Menjelaskan Operating Support 

system  

76   
Memperjelas Konsep dasar 

layanan soft switch 

Mengkatagorikan switch kelas 4 

dan kelas 5  

77     

Memperjelas layanan tambahan 

seperti Voice VPN, Centrex ( 

Virtual PBX) dan Prepaid 

Services ( panggilan Pra-Bayar), 

Web Base Service, UMS, dan 

Multimedia Conferencing  

78   
Menganalisis Interface dan 

protocol softswitch 

Menguji konfigurasi interface 

pada jaringan data soft switch 

terpasang  

79     
Menganalisa konfigurasi protocol 

soft switch  

80   
Menganalisis Perangkat 

soft switch 

Menganalisa penggunaan 

perangkat soft switch  

81     

Menganalisa Prosedur 

pemasangan softswitch 

berdasarkan sop 

Kode : 1.688GM4050 

Mata Ujian : Teknik Tanah dan Air (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik 



2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 



12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik.  

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 



18 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

25   
Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 



dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

26     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan. 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 



31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

37     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik (3) 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

39     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

40     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 



pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

41     Menyusun RPP 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

44     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

47     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 



tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

48   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

54     
Menggunakan teknologi 

informasi dalam 



mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

55 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya 

56     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

57   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui potensinya 

58     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik 

59     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

60 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

61     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

62     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 



63   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

64     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

65     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

67 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

68     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



71   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

72     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar  

74     

Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

75     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

77   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

78     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

79   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

80     
Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 



belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

81     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

82   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

83     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

84     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan. 

85   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  

86     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

87 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar  

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik  

88     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

89     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

90   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan  

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. 

91     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar. 



92     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

93   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

94     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

95   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 

96     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

97 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

98     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

99   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 



dalam mata pelajaran yang 

diampu  

100     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

101     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

102   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

103     Menyusun proposal PTK (3) 

104     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  

105     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menggunakan motor 

penggerak (diesel, bensin 

dan listrik) sebagai 

sumber tenaga penggerak 

alat mesin pertanian 

Menentukan jenis motor 

penggerak  

2     

Menganalisis penggunaan motor 

diesel, motor bensin dan listrik 

pada alat pertanian. 

3     
Memasang motor penggerak pada 

alat mesin pertanian. 



4     
Mengoperasikan motor 

penggerak pada alat 

5     
Mengelola motor diesel, bensin 

dan listrik 

6   

Memodifikasi motor 

penggerak alat mesin 

pertanian (diesel, motor 

bensin dan motor listrik) 

Menentukan bagian-bagian motor 

penggerak alat mesin pertanian 

(diesel, bensin dan listrik) (3) 

7     

Menentukan teknik modifikasi 

motor penggerak alat mesin 

pertanian (diesel, bensin dan 

listrik) 

8     

Mengganti motor penggerak alat 

mesin pertanian (diesel, bensin 

dan listrik) 

9     

Menguji hasil modifikasi motor 

pengerak alat mesin pertanian 

(diesel, bensin dan listrik)  

10   

Merawat motor penggerak 

(bensin, diesel dan listrik ) 

alat mesin pertanian 

Menganalisis tingkat kerusakan 

motor penggerak. 

11     

Menentukan jenis perawatan 

motor penggerak alat mesin 

pertanian. 

12     

Mengkalibrasi hasil perawatan 

motor penggerak (bensin, diesel 

dan listrik) alat mesin pertanian 

13   
Menggunakan Prosedur 

gambar teknik. 

Menganalisis konsep, fakta, 

prinsip dan prosedur gambar 

teknik. 

14     

Menggambar berbagai bentuk 

proyeksi orthogonal dan 

isometrik dari objek gambar dan 

benda dengan alat gambar manual 

15   
Menggunakan teknologi 

gambar teknik 

Menganalisis konsep, fakta, 

prinsip dan prosedur gambar 

teknik dengan bantuan komputer. 



16     

Menggambar konstruksi alat, 

mesin dan bangunan pertanian 

dengan bantuan aplikasi computer 

(CAD) 

17   
Mendisain alat mesin da 

bangunan pertanian 
Membaca gambar teknik 

18     

Menentukan kebutuhan bahan 

rancang bangun alat, mesin dan 

bangunan pertanian 

19   

Mengelola bahan logam 

untuk pembuatan alat, 

mesin pertanian 

Menganalisis jenis dan sifat-sifat 

bahan logam 

20     

Menganalisis penggunaan bahan 

logam untuk pembuatan alat, 

mesin pertanian  

21     Mengelola bahan logam 

22   

Mengelola bahan non 

logam untuk kepentingan 

pertanian 

Menganalisis jenis dan sifat-sifat 

bahan non logam. 

23     

Menganalisis penggunaan bahan 

non logam untuk perbaikan dan 

modifikasi alat mesin pertanian 

24     Mengelola bahan non logam 

25   

Mengelola bahan hasil 

pertanian untuk 

kepentingan pertanian 

Menganalisis jenis dan sifat-sifat 

bahan pertanian.  

26     

Menganalisis penggunaan bahan 

hasil pertanian untuk 

pengoperasian alat mesin 

pertanian 

27     Mengelola bahan hasil pertanian 

28   
Melakukan pengukuran 

lahan pertanian. 

Menentukan teknik pengukuran 

lahan pertanian 

29     
Menggunakan alat-alat pemetaan 

lahan 



30     
Mengukur jarak dan sudut di 

lapangan. 

31     
Mengukur beda tinggi tempat di 

lahan pertanian 

32     
Melakukan pengukuran mendatar 

di lahan Pertanian 

33     Mengukur luas lahan 

34     
Menggunakan alat-alat pemetaan 

lahan 

35   
Membuat Peta Lahan 

Pertanian 
Menentukan jenis-jenis peta lahan 

36     
Mengukur kerangka horizontal 

dan vertikal peta dan titik detail 

37     Mengolah data hasil pengukuran. 

38     Menggambar peta lahan pertanian 

39     Mengkoreksi peta lahan pertanian 

40   

Mengelola kebutuhan air 

sesuai karakteristik 

tanaman. 

Menganalisis fakta, prinsip dan 

konsep dasar kebutuhan air irigasi 

41     

Menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebutuhan air 

tanaman 

42     Mengukur kebutuhan air tanaman 

43   Mengelola pompa irigasi Memilih pompa irigasi 

44     Mengoperasikan pompa irigasi 

45     Merawat pompa irigasi 

46   
Mengelola sistem irigasi 

permukaan 

Menganalisis fakta, prinsip, 

konsep dan prosedur sistem 

irigasi permukaan. 

47     
Menentukan kondisi sumber air 

irigasi 



48     
Menggunakan sistem irigasi 

permukaan 

49     
Merawat sistem irigasi 

permukaan 

50     
Menggunakan sistem irigasi 

permukaan 

51   
Mengelola sistem drainase 

lahan pertanian 

Menganalisis fakta, konsep, 

prinsip dan prosedur pembuatan 

sistem drainase lahan pertanian 

52     
Merencanakan system drainase 

lahan pertanian 

53     
Membuat sistem drainase pada 

lahan pertanian 

54     Merawat sistem drainase lahan 

55   
Mengelola sistem irigasi 

tertutup 

Memilih sistem irigasi tertutup 

sesuai dengan kondisi lahan 

pertanian  

56     Mendesain sistem irigasi tertutup 

57     
Membangun sistem irigasi 

tertutup. 

58     Merawat sistem irigasi tertutup 

59     
Membangun sistem irigasi 

tertutup 

60   
Mengelola sifat fisik 

tanah pertanian 

Menentukan sifat fisik tanah 

pertanian 

61     
Melakukan survey dan evaluasi 

kesesuaian lahan pertanian 

62     
Membuat klasifikasi kesesuaian 

lahan pertanian 

63     
Menentukan sifat fisik tanah 

pertanian 

64   Mengelola lahan pertanian 
Menentukan tingkat erosi pada 

lahan pertanian 



65     
Membuat bangunan konservasi 

tanah dan air 

66     
Merawat bangunan konservasi 

tanah dan air. 

67     
Menentukan tingkat erosi pada 

lahan pertanian 

68   
Mengelola sistem 

tataguna lahan pertanian 

Menentukan sistem tataguna 

lahan pertanian 

69     
Menentukan kondisi status unsur 

hara di dalam tanah 

70     
Menciptakan lingkungan 

pertanian yang lestari 

71   

Merencanakan kegiatan 

implementasi 

pembelajaran paket teknik 

tanah dan air (pemetaan 

lahan dan pembuatan 

sistem irigasi) 

Menghitung kebutuhan sarana 

dan prasarana 

72     
Menghitung kebutuhan tenaga 

kerja 

73     Menghitung kebutuhan biaya 

74     
Menghitung kebutuhan waktu 

proses kegiatan 

75     Menyusun rencana kegiatan 

76   

Mengelola Kegiatan 

implementasi 

pembelajaran paket teknik 

tanah dan air (pemetaan 

lahan dan pembuatan 

sistem irigasi) 

Mencatat/membukukan 

penggunaan sarana dan prasarana 

77     
Mencatat/membukkan 

penggunaan tenaga kerja 

78     
Mencatat/membukukan 

penggunaan biaya 



79     
Mencatat/membukukan waktu 

proses kegiatan 

80     Menyusun laporan kegiatan 

81     Memasarkan hasil produksi 

82   

Mengevaluasi kegiatan 

implementasi 

pembelajaran paket teknik 

tanah dan air (pemetaan 

lahan dan pembuatan 

sistem irigasi) 

Mengukur ketepatan penggunaan 

sarana dan prasarana 

83     
Mengukur ketepatan penggunan 

tenaga kerja 

84     
Mengukur ketepatan penggunaan 

biaya 

85     
Mengukur ketepatan waktu 

proses kegiatan 

86     
Mengukur Laba rugi hasil usaha 

jasa 

Kode : 1.599GM2020 

Mata Ujian : Teknik Transmisi Telekomunikasi (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial,kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya  

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya 

3     
Mampu mengemukakan 

karakteristik psikologi 



perkembangan pada tahapan 

operasi formal menurut 

pandangan Piaget 

4   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

5   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

6   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

(0) 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu (0) 

7     

Disajikan kasus PD seperti 

sulit berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan mata 

selalu berpindah, ketika PBM 

berlangsung, Peserta ujian 

(PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut 

8 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

9   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 



belajar dan prinsip 

pembelajaran 

10     

Diilustrasikan sebuah 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh seorang guru, PU 

mampu menentukan 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang digunakan oleh guru 

tersebut 

11     

PU mampu menjelaskan ciri 

yang terdapat dalam model 

pembelajaran, pendekatan, 

metode, dan atau strategi 

pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran 

12 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan yang 

diampu (0) 

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

13   

Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

14   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang dimampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

15     

Disajikan sebuah tujuan 

pembelajaran, PU mampu 

menentukan pengalaman 

belajar yang paling awal 



diberikan sesuai dengan 

tujuan tersebut 

16     

PU mampu menentukan 

pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

17   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap 

18     

Disajikan ilustrasi tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar, PU 

mampu menentukan materi 

pembelajaran yang susuai 

dengan ilustrasi tersebut 

19   

Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

20   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

21 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

22   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 



23   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

24     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

25     Menyusun RPP 

26     

Disajikan sebuah komponen 

RPP yang rumpang, PU 

mampu menunjukkan bagian 

yang tepat untuk mengisi 

bagian rumpang tersebut 

27     

Disajikan sebuah indikator 

pembelajaran yang 

mengandung kesalahan, PU 

mampu mengoreksi kesalah 

yang terdapat dalam 

indikator tersebut 

28     

PU mampu mengidentifikasi 

unsur-unsur yang termuat 

dalam kegiatan pembelajaran 

dalam penulisan RPP 

29   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

30     

Disajikan gambar/ilustrasi 

PD yang sedang 

memperbaiki komputer tanpa 

mencabut kabel listrik, PU 

mampu menemukan 

kekeliruan tersebut 

31   
Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

Menggunakan sumber belajar 

yang relevan dengan 



belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

dimampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

32     

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran, PU mampu 

menunjukkan media yang 

tepat yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut 

33     

PU mampu menjelaskan 

konsep media dan atau 

sumber belajar sebagai salah 

satu piranti pencapaian 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

34   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang dimampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

35 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu (0) 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

36     

PU mampu mengidentifikasi 

kegunaan berbagai media 

pembelajaran 

37     

Dilustrasikan sebuah slide 

yang kurang baik yang akan 

digunakan untuk 



menjelaskan sebuah proses 

kegiatan praktik untuk materi 

tertentu, PU mampu merevisi 

kekeliruan yang terdapat 

dalam slide power point 

tersebut 

38     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning dalam 

pembelajaran 

39 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal 

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

40     

Diilustrasikan peserta didik 

yang baru saja 

menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Praktiknya, PU 

mampu menyarankan dengan 

tepat kegiatan selanjutnya 

yang dapat dilakukan yang 

berkaitan dengan hasil 

laporan PD tersebut 

41     

PU mampu memilih kegiatan 

yang paling interaktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

42   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Memfasilitasi kegiatan 

belajar peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dan 

kreatifitas peserta didik 

43 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

44   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  



bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

per 

45     

Diilustrasikan sebuah kelas 

yang PD-nya membolos 

lebih dari 50%, PU mampu 

memilih nasihat yang santun 

yang dapat membuat PD 

tidak lagi membolos pada 

hari yang lain 

46 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

47   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu (0) 

48     

Disajikan sebuah ilustrasi 

hasil proyek dari sebuah 

kelompok belajar, PU 

mampu mengidentifikasi 

aspek penilaian yang akan 

digunakan untuk menilai 

hasil proyek PD tersebut 

49     

PU dapat menjelaskan 

kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam 

pemilihan bahan untuk 

penulisan indikator soal 

50   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 



51   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

52     

Disajikan sebuah indikator 

soal, PU dapat menunjukkan 

soal yang sesuai dengan 

indikator tersebut 

53     

PU dapat menjelaskan 

konsep pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 

54   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

55   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

56   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

57     

Disajikan data hasil penilaian 

proses dan penilaian hasil 

belajar seorang PD, PU 

mampu menentukan Nilai 

Rapor PD berdasarkan data 

tersebut 

58     

PU mampu mengemukakan 

prinsip penyusunan 

instrumen penilaian 

59     
PU dapat menjelaskan 

konsep dasar penilaian 

60 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 



61     

Disajikan dalam bentuk 

Tabel, hasil penilaian 

sejumlah PD, PU mampu 

menunjukkan PD yang 

belum tuntas dalam 

pembelajaran tersebut 

62   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program 

remedial dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

63     

Disajikan data hasil penilaian 

yang memuat sejumlah siswa 

yang tuntas dan tidak tuntas, 

PU mampu memilih disain 

yang tepat untuk kegiatan 

remedial berdasarkan data 

tersebut 

64   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

65   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

66 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

67     

Disajikan ilustrasi PBM dari 

kegiatan Awal hingga ke 

akhir, PU dapat 

menunjukkan kegiatan 

refleksi yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut 



68   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu (0) 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

69   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu (0) 

Menyususn proposal PTK 

70     

Disajikan ilustrasi 

kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan, PU mampu 

merumuskan masalah PTK 

sesuai dengan ilustrasi 

tersebut 

71 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu 

(0) 

Memahami tujuan 

pembelajaran yang diampu 

(0) 

Menyusun tujuan 

pembelajaran dengan 

menggunakan kaidah ABCD 

72 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

peserta didik 

Mengembangkan materi 

pelajaran disusun 

berdasarkan urutan logis dari 

yang sederhana (mudah) 

menuju ke materi yang 

komplek (sulit) 

73 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif 

Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan 

Merencanakan kegiatan 

pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB) 

berdasarkan hasil refleksi 

74   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan keprofesionalan  

Merancang metode PTK 

untuk peningkatan 

keprofesionalan 

berkelanjutan 

75 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan 

bahan ajar 



NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Mengevaluasi 

penggunaan standard K3, 

kerja bangku, teknik 

sambung, dan tatakelola 

bengkel 

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan 

standar K3 

2     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

penggunaan peralatan teknik 

sambung 

3   

Mengevaluasi proses 

pengujian sistim 

rangkaian listrik arus 

searah dan arus bolak-

balik dengan alat  

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang penggunaan alat 

ukur besaran listrik 

4     

Menemukan kesalahan secara 

sistimatis tentang prosedur 

pengujian sistim rangkaian 

5   

Mengkreasi sistim 

rangkaian dasar 

elektronika analog dan 

digital beserta proses 

pengujiannya 

Merencanakan gambar desain 

rangkaian pengujian komponen 

elektronika analog dan digital 

6     

Merealisasikan rangkaian 

pengujian komponen elektronika 

analog dan digital 

7     

Melakukan proses pengujian pada 

rangkaian dasar elektronika 

analog dan digital 

8   
Menganalisis dasar sistem 

telekomunikasi 

Menemukan prosedur pemecahan 

masalah dalam membuat 

arsitektur sistem telekomunikasi 

(media transmisi,catu daya,elemen 

dasar) 



9     

Menemukan prosedur pemecahan 

masalah pada sistem kerja 

komunikasi analog dan digital 

10     

Menemukan prosedur pemecahan 

masalah pada sistem jaringan 

LAN dan WAN 

11   
Menganalisis sistem 

multiplex 

Mengkategorikan jenis â€“ jenis 

multiplexing berdasarkan 

frekuensi, time dan code 

12     

Merinci aplikasi penerapan sistem 

multiplex dalam sistem 

telekomunikasi 

13     
Mendeskripsikan keistimewaan 

multiplexing PDH 

14     
Mendeskripsikan keistimewaan 

multiplexing SDH 

15     
Menentukan penggunaan sistem 

PDH  

16     
Menentukan penggunaan sistem 

SDH  

17   
Menganalisis arsitektur 

sistem seluler 

Menguraikan fungsi setiap bagian 

penyusun arsitektur sistem seluler 

(1G, 2G, 3G, 4G)  

18     

Mengidentifikasi setiap bagian 

dalam arsitektur sistem seluler 

secara blok diagram dan sesuai 

fungsinya (1G, 2G, 3G, 4G) 

19   

Mengevaluasi model 

propagasi dan akses 

jamak pada sistem seluler  

Membandingkan model propagasi 

pada sistem komunikasi seluler  

20     

Mengkategorikan akses jamak 

yang digunakan pada sistem 

komunikasi seluler  

21   

Menganalisis sistem 

antenna pada sistem 

seluler  

Memperjelas sistem antenna yang 

digunakan pada sistem 

komunikasi seluler  



22     
Mengukur nilai VSWR pada 

antenna  

23   
Menganalisis hasil 

perhitungan link budget  
Menelaah hasil perhitungan EIRP  

24     
Menelaah hasil perhitungan Path 

Loss / Free Space Loss  

25     
Menelaah Received Level Signal 

(RSL)  

26   

Menganalisis arsitektur 

sistem transmisi 

broadband NGN  

Menguraikan fungsi setiap bagian 

penyusun arsitektur sistem 

transmisi broadband NGN  

27     

Mengidentifikasi setiap bagian 

dalam arsitektur sistem transmisi 

broadband NGN secara blok 

diagram dan sesuai fungsinya 

28   
Menganalisis dasar 

teknologi softswitch  

Menguraikan fungsi setiap bagian 

penyusun arsitektur softswitch 

29     

Mengidentifikasi setiap bagian 

dalam arsitektur softswitch secara 

blok diagram dan sesuai fungsinya  

30   
Mengevaluasi dasar 

jaringan telekomunikasi  

Membentuk topologi jaringan 

telekomunikasi  

31     
Merinci perangkat jaringan yang 

digunakan berdasarkan fungsinya  

32   
Mengevaluasi strategi 

manajemen jaringan  

Memperjelas fungsi elemen 

manajemen jaringan 

telekomunikasi 

33     

Memilih strategi yang tepat untuk 

manajemen jaringan 

telekomunikasi  

34   
Mengabstraksi 

manajemen jaringan 

Merumuskan parameter 

manajemen jaringan 

telekomunikasi yang harus diukur 

seperti (%OFL, BCH, SCH, ASR, 

ABR, OCC, BFSR, MHTS, 

Effisiensi Sirkit, dan TBL) 



35     
Merinci arti dari perhitungan 

parameter dan pengembangannya  

36   

Mengevaluasi format 

sistem multiplexer tingkat 

tinggi  

Mendeskripsikan terbentuknya 

format multiplexing PDH  

37     
Mendeskripsikan terbentuknya 

format multiplexing SDH  

38   

Menganalisis hasil 

perhitungan kanal pada 

sistem multiplexer tingkat 

tinggi  

Menelaah hasil perhitungan 

kapasitas kanal pada PDH  

39     
Menelaah hasil perhitungan 

kapasitas kanal pada SDH  

40   

Menganalisis dasar sistem 

transmisi backbone 

(radio, optik dan 

tembaga)  

Menguraikan kelebihan dan 

kekurangan penggunaan media 

transmisi radio, optik dan tembaga  

41     

Memilih sistem transmisi 

backbone yang sesuai untuk 

digunakan dalam project 

telekomunikasi  

42   
Mengilustrasikan metode 

instalasi perangkat  

Memerinci cara instalasi 

perangkat dan perkabelan  

43     
Memerinci cara penyambungan 

kabel optik  

44   
Menganalisis dasar sistem 

transmisi satelit  

Memerinci jenis â€“ jenis orbit 

satelit  

45     

Menguraikan fungsi berbagai 

macam stasiun bumi ( penerima, 

pancar dan pengendali)  

46   
Mengevaluasi komponen 

komunikasi satelit  

Memerinci bagian dan fungsi 

komponen ground segment  

47     
Memerinci bagian dan fungsi 

komponen space segment 

48   
Mengevaluasi hasil 

survey lokasi 
Menilai hasil survey lokasi 



49     

Memproyeksikan lokasi yang 

tepat untuk instalasi perangkat 

transmisi backbone  

50   

Menginstalasi, 

mengkonfigurasi, 

merancang sistem 

transmisi backbone 

Menginstalasi, dan 

mengkonfigurasi sistem transmisi 

backbone 

51     

Merancang, mengadaptasi, dan 

membangun sistem transmisi 

backbone atas dasar kebutuhan 

klien dan rencana pabrik 

52   
Mengevaluasi hasil 

perhitungan link budget  

Menelaah hasil perhitungan 

azimuth dan elevasi  

53     

Menelaah hasil perhitungan 

parameter sistem komunikasi 

satelit ( S/N, EIRP)  

54     Management transponder 

55   

Menginstalasi, 

mengkonfigurasi, 

merancang sistem 

transmisi satelit  

Menginstalasi, dan 

mengkonfigurasi, sistem transmisi 

satelit  

56     

Merancang, mengadaptasi, dan 

membangun sistem transmisi 

satelit atas dasar kebutuhan klien 

dan rencana pabrik 

Kode : 1.510GM5030 

Mata Ujian : Teknika Kapal Niaga (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik 



2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya 

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 



12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik 

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran ilmiah, strategi, 

model pembelajaran, metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik peserta didik, 

teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yg 

mendidik secara kreatif dlm 

mata pelajaran yg diampu 

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran ilmiah, strategi, 

model pembelajaran, metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik peserta didik, 

teori belajar dan dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

18 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 



19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum  

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

25   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 



pengetahuan, keterampilan 

dan sikap 

26     

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

peserta didik, teori belajar 



dan prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) (0) 

33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Menganalisis silabus mata 

pelajaran yang akan dibuat 

rancangan pembelajarannya 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

37     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

39     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

40     

Mengembangkan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 



41     Menyusun RPP 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

44     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, mengurangi 

kesulitan belajar peserta 

didik 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh 

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

47     

Menggunakan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

48   
Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 



pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

54     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

55 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 



mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

mencapai prestasi secara 

optimal 

mengetahui tingkat 

kemampuannya 

56     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis 

57     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran 

58   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui potensinya 

59     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik 

60     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik 

61 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain  

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

62     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

63     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 



64   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dg peserta didik dg bhs yg 

khas dlm interaksi 

kegiatan/permainan yg 

mendidik yg terbangun 

secara siklikal dr (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dlm permainan 

melalui bujukan dan 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

65     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

67     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran 

68 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



72   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

74   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar  

75     

Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

77     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

78   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

79     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

80   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar 

81     
Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 



belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

82     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

83   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

84     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

85     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

86   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar 

87     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

88 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik 

89     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

90     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

91   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan 

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

92     

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang 

belum tuntas belajar 



93     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

94   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

95     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada peserta didik, orang 

tua peserta didik, dan 

pemangku kepentingan 

dalam bentuk laporan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

96   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 

97     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

98 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

99     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

100   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 



dalam mata pelajaran yang 

diampu 

101     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

102     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

103   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

104     Menyusun proposal PTK 

105     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi 

106     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikIr keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Mengintegrasikan hukum 

maritim 
Menampilkan hukum maritim 

2     Menyimpulkan hukum maritim 

3     Menunjukkan hukum maritim 

4     Membangun hukum maritim 

5   
Mendesain bangunan 

kapal niaga  

Menampilkan bangunan kapal 

niaga 



6     
Merancang bangunan kapal 

niaga 

7     
Mensketsa bangunan kapal 

niaga 

8     
Mengelola bangunan kapal 

niaga 

9   
Mengelola stabilitas kapal 

niaga 

Menampilkan stabilitas kapal 

niaga 

10     Mengatur stabilitas kapal niaga 

11     
Mengintegrasikan stabilitas 

kapal niaga 

12     
Menentukan stabilitas kapal 

niaga 

13   

Menentukan dasar-dasar 

penanganan-pengaturan 

muatan kapal niaga 

Mengarahkan dasar-dasar 

penanganan-pengaturan muatan 

kapal niaga  

14     

Menyimpulkan dasar-dasar 

penanganan-pengaturan muatan 

kapal niaga 

15     

Mengintegrasikan dasar-dasar 

penanganan-pengaturan muatan 

kapal niaga 

16     

Mengelola dasar-dasar 

penanganan-pengaturan muatan 

kapal niaga  

17   
Mengelola permesinan 

kapal niaga 

Menampilkan permesinan kapal 

niaga 

18     
Menyimpulkan permesinan 

kapal niaga 

19     
Mengintegrasikan permesinan 

kapal niaga 

20     
Menentukan permesinan kapal 

niaga 



21   
Mengelola sistem 

elektronika kapal niaga  

Menampilkan sistem 

elektronika kapal niaga 

22     
Merancang sistem elektronika 

kapal niaga 

23     
Mengembangkan sistem 

elektronika kapal niaga 

24     
Mendesain sistem elektronika 

kapal niaga 

25   
Mengelola keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

Menampilkan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

26     
Menyimpulkan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

27     
Mengintegrasikan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

28     
Menentukan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

29   
Mengelola keselamatan di 

laut  

Menampilkan keselamatan di 

laut 

30     
Memfasilitasi keselamatan di 

laut 

31     
Membangun keselamatan di 

laut 

32     
Menentukan keselamatan di 

laut 

33   

Mengelola hubungan 

kemanusiaan dan 

tanggung jawab sosial di 

atas kapal niaga 

Menelaah hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal niaga 

34     

Menunjukkan hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal niaga 

35     

Mengembangkan hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal niaga 



36   

Menggunakan bahasa 

Inggris maritim di atas 

kapal niaga 

Mengarahkan bahasa Inggris 

maritim di atas kapal niaga 

37     
Memfasilitasi bahasa Inggris 

maritim di atas kapal niaga 

38     
Menunjukkan bahasa Inggris 

maritim di atas kapal niaga 

39     

Mengintegrasikan bahasa 

Inggris maritim di atas kapal 

niaga 

40   
Mengelola bahan 

permesinan kapal niaga  

Memilih bahan permesinan 

kapal niaga 

41     
Mengatur bahan permesinan 

kapal niaga 

42     
Menggunakan bahan 

permesinan kapal niaga 

43     
Menentukan bahan permesinan 

kapal niaga 

44   
Mendesain gambar teknik 

permesinan kapal niaga 

Menampilkan gambar teknik 

permesinan kapal niaga 

45     
Membuat gambar teknik 

permesinan kapal niaga  

46     
Menggunakan gambar teknik 

permesinan kapal niaga 

47     
Mengelola gambar teknik 

permesinan kapal niaga 

48   

Mengintegrasikan dinas 

jaga permesinan kapal 

niaga 

Menampilkan dinas jaga 

permesinan kapal niaga 

49     
Mengatur dinas jaga 

permesinan kapal niaga 

50     
Menunjukkan dinas jaga 

permesinan kapal niaga 



51     
Menggunakan dinas jaga 

permesinan kapal niaga 

52   
Mengelola kerja bengkel 

permesinan kapal niaga 

Menampilkan kerja bengkel 

permesinan kapal niaga 

53     
Memfasilitasi kerja bengkel 

permesinan kapal niaga 

54     
Mengembangkan kerja bengkel 

permesinan kapal niaga 

55     
Mendesain kerja bengkel 

permesinan kapal niaga 

56   
Mengelola motor diesel 

kapal niaga 

Menampilkan motor diesel 

kapal niaga 

57     
Menyimpulkan motor diesel 

kapal niaga 

58     
Menggunakan motor diesel 

kapal niaga 

59     
Menentukan motor diesel kapal 

niaga 

60   
Mengelola instalasi 

tenaga kapal niaga 

Menampilkan instalasi tenaga 

kapal niaga 

61     
Mengkonstruksi instalasi 

tenaga kapal niaga 

62     
Membangun instalasi tenaga 

kapal niaga 

63     
Mendesain instalasi tenaga 

kapal niaga 

64   
Menampilkan pesawat 

bantu kapal niaga 

Menampilkan pesawat bantu 

kapal niaga 

65     
Mengkombinasikan pesawat 

bantu kapal niaga 

66     
Menggunakan pesawat bantu 

kapal niaga 



67     
Menentukan pesawat bantu 

kapal niaga 

68   
Mengelola kelistrikan 

kapal niaga 

Menampilkan kelistrikan kapal 

niaga 

69     
Merancang kelistrikan kapal 

niaga 

70     
Mengembangkan kelistrikan 

kapal niaga 

71     
Menentukan kelistrikan kapal 

niaga 

72   
Mengelola sistem 

pengendalian kapal niaga  

Menampilkan sistem 

pengendalian kapal niaga 

73     
Merancang sistem 

pengendalian kapal niaga 

74     
Mengembangkan sistem 

pengendalian kapal niaga 

75     
Menentukan sistem 

pengendalian kapal niaga 

76   
Mengelola sistem 

otomatisasi kapal niaga 

Menampilkan sistem 

otomatisasi kapal niaga 

77     
Merancang sistem otomatisasi 

kapal niaga 

78     
Mengembangkan sistem 

otomatisasi kapal niaga 

79     
Menentukan sistem otomatisasi 

kapal niaga 

80   

Mengelola perawatan dan 

perbaikan permesinan 

kapal niaga 

Menimbang perawatan dan 

perbaikan permesinan kapal 

niaga 

81     

Memfasilitasi perawatan dan 

perbaikan permesinan kapal 

niaga 



82     

Mengembangkan perawatan 

dan perbaikan permesinan 

kapal niaga 

83     

Mendesain perawatan dan 

perbaikan permesinan kapal 

niaga 

84   
Merencanakan kegiatan 

teknika kapal niaga 

Menghitung kebutuhan sarana 

dan prasarana permesinan kapal 

niaga 

85     
Menghitung kebutuhan tenaga 

kerja permesinan kapal niaga 

86     
Menghitung kebutuhan biaya 

kegiatan teknika kapal niaga 

87     

Menghitung kebutuhan waktu 

proses kegiatan teknika kapal 

niaga 

88     
Merencanaan pemasaran 

permesinan kapal niaga 

89     
Menyusun rencana kegiatan 

teknika kapal niaga 

90   
Mengelola kegiatan 

teknika kapal niaga 

Mencatat/membukukan 

penggunaan sarana dan 

prasarana permesinan kapal 

niaga 

91     

Mencatat/membukukan 

penggunaan tenaga kerja 

permesinan kapal niaga 

92     

Mencatat/membukukan 

penggunaan biaya kegiatan 

teknika kapal niaga 

93     

Mencatat/membukukan waktu 

proses kegiatan teknika kapal 

penangkap ikan 

94     
Memasarkan hasil produksi 

permesinan kapal niaga 



95     
Menyusun laporan kegiatan 

teknika kapal niaga 

96   
Mengevaluasi kegiatan 

teknika kapal niaga 

Mengukur ketepatan 

penggunaan sarana dan 

prasarana permesinan kapal 

niaga 

97     

Mengukur ketepatan 

penggunan tenaga kerja 

permesinan kapal niaga 

98     

Mengukur ketepatan 

penggunaan biaya kegiatan 

teknika kapal niaga 

99     

Mengukur ketepatan waktu 

proses kegiatan teknika kapal 

niaga 

100     

Mengukur laba rugi hasil 

pemasaran permesinan kapal 

niaga 

Kode : 1.512GM5010 

Mata Ujian : Teknika Kapal Penangkap Ikan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya 

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik  

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  



4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 

8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan 

dan keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 



13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik.  

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan 

implikasinya. 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi, 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, problem 

based dan project based), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pem 

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi, 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip 

18 

Mengembang kan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 



19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum 

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar serta 

unsur-unsur pada tujuan 

pembelajaran meliputi 

audience, behaviour, 

condition, dan degree 

23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi 

peserta didik (gaya belajar), 

karakter guru, ketersediaan 

sarana dan waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

25   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 



pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap 

26     

Memilih materi 

pembelajaran yang diampu 

yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap 

27   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan penataan 

materi pembelajaran dari 

yang mudah menuju yang 

sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

28     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

29   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur 

spesifika dan berkecukupan 

30     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur 

31 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik (karakteristik 

pesertadidik, teoribelajar dan 



prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

32     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teoribelajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

33   

Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

Menguraikan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran  

34     

Menerapkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

35   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menganalisis silabus 

matapelajaran yang akan 

dibuat rancangan 

pembelajarannya 

36     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

37     

Menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan KD/materi yang akan 

dipelajari peserta didik 

38     

Menganalisis urutan materi 

pembelajaran berdasarkan 

(skuensnya, prosedur dan 

sifat hubungan materinya) 

sehingga mudah dipelajari 

39     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

40     

Mengembangkan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 



41     Menyusun RPP 

42   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan 

44     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

45     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, 

menguarangi kesulitan 

belajar peserta didik 

46   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

47     

Menggunakan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

48   
Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 



pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai 

,karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

49     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

50 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

54     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

55 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 



mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

mencapai prestasi secara 

optimal  

mengetahui tingkat 

kemampuannya 

56     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

57     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi optimal 

sesuai desain pembelajaran 

58   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui potensinya 

59     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik 

60     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik 

61 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, persuasif, dan 

santun, secara lisan, tulisan, 

dan/atau bentuk lain 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

62     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

63     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 



64   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam 

interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari 

(a) penyiapan kondisi 

psikologis peserta didik 

untuk ambil bagian dalam 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

65     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

67     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

68 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 



72   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

74   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan teknik 

prosedur penilaian hasil 

belajar  

75     

Menguraikan teknik 

prosedur evaluasi proses dan 

hasil belajar 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

penilaian penilaian hasil 

belajar 

77     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

78   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar 

79     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

80   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

81     
Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 



belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

82     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku 

83   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar  

84     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar  

85     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

86   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar  

87     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

88 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Mengukur tingkat 

pencapaian ketuntasan 

belajar peserta didik 

89     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

90     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran 

91   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan  

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik 

92     

Merancang program 

remedial untuk peserta didik 

yang belum tuntas belajar 



93     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

94   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapain 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

95     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku 

96   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran 

97     

Menggunakan informasi 

hasil evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 

98 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

99     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

100   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 



dalam mata pelajaran yang 

diampu  

101     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai 

102     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik 

103   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

104     Menyusun proposal PTK 

105     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi  

106     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikIr keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Mengintegrasikan hukum 

maritim 
Menelaah hukum maritim 

2     Merangkum hukum maritim 

3     Menunjukkan hukum maritim 

4     Menggunakan hukum maritim 

5   
Mengintegrasikan 

peraturan perikanan  
Menelaah peraturan perikanan 



6     
Merangkum peraturan 

perikanan 

7     
Menunjukkan peraturan 

perikanan 

8     
Menggunakan peraturan 

perikanan 

9   

Mengintegrasikan 

tatalaksana perikanan yang 

bertanggungjawab 

(CCRF) 

Menelaah tatalaksana 

perikanan yang 

bertanggungjawab (CCRF) 

10     

Merangkum tatalaksana 

perikanan yang 

bertanggungjawab (CCRF) 

11     

Menunjukkan tatalaksana 

perikanan yang 

bertanggungjawab (CCRF) 

12     

Membangun tatalaksana 

perikanan yang 

bertanggungjawab (CCRF) 

13   
Mengelola pencegahan 

polusi lingkungan laut 

Menampilkan pencegahan 

polusi lingkungan laut  

14     
Menyimpulkan pencegahan 

polusi lingkungan laut 

15     
Mengintegrasikan pencegahan 

polusi lingkungan laut 

16     
Menentukan pencegahan polusi 

lingkungan laut  

17   

Mengintegrasikan prinsip-

prinsip dasar bangunan 

kapal perikanan 

Menampilkan prinsip-prinsip 

dasar bangunan kapal 

perikanan 

18     

Menyimpulkan prinsip-prinsip 

dasar bangunan kapal 

perikanan 

19     

Menunjukkan prinsip-prinsip 

dasar bangunan kapal 

perikanan 



20     

Mengembangkan prinsip-

prinsip dasar bangunan kapal 

perikanan 

21   

Mengintegrasikan prinsip-

prinsip stabilitas kapal 

perikanan 

Menampilkan prinsip-prinsip 

stabilitas kapal perikanan 

22     
Menyimpulkan prinsip-prinsip 

stabilitas kapal perikanan 

23     
Menunjukkan prinsip-prinsip 

stabilitas kapal perikanan 

24     

Mengembangkan prinsip-

prinsip stabilitas kapal 

perikanan 

25   

Mengelola penangkapan 

ikan dengan berbagai alat 

tangkap 

Menampilkan penangkapan 

ikan dengan berbagai alat 

tangkap 

26     

Menyimpulkan penangkapan 

ikan dengan berbagai alat 

tangkap 

27     

Merumuskan penangkapan 

ikan dengan berbagai alat 

tangkap 

28     
Menentukan penangkapan ikan 

dengan berbagai alat tangkap 

29   
Mengelola ikan hasil 

tangkapan  

Menampilkan penanganan dan 

penyimpanan hasil tangkap  

30     
Menyimpulkan penanganan 

dan penyimpanan hasil tangkap 

31     
Mengintegrasikan penanganan 

dan penyimpanan hasil tangkap 

32     
Menentukan penanganan dan 

penyimpanan hasil tangkap 

33   
Mengelola keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

Merangkum keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 



34     
Menyimpulkan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

35     
Mengintegrasikan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

36     
Menentukan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

37   
Mengelola keselamatan di 

laut 

Menampilkan keselamatan di 

laut 

38     
Memfasilitasi keselamatan di 

laut 

39     
Membangun keselamatan di 

laut 

40     
Menentukan keselamatan di 

laut 

41   

Mengelola hubungan 

kemanusiaan dan 

tanggung jawab sosial di 

atas kapal perikanan  

Menampilkan hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal 

42     

Menyimpulkan hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal 

43     

Mengintegrasikan hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal 

44     

Membangun hubungan 

kemanusiaan dan tanggung 

jawab sosial di atas kapal 

45   

Menggunakan bahasa 

Inggris maritim di atas 

kapal perikanan 

Menelaah bahasa inggris 

maritim 

46     
Mengarahkan bahasa inggris 

maritim  

47     
Menunjukkan bahasa inggris 

maritim 



48     
Mengintegrasikan bahasa 

bahasa inggris maritim 

49   

Mengelola bahan 

permesinan kapal 

perikanan 

Memilih bahan permesinan 

kapal perikanan 

50     
Mengatur bahan permesinan 

kapal perikanan 

51     
Menggunakan bahan 

permesinan kapal perikanan 

52     
Menentukan bahan permesinan 

kapal perikanan 

53   

Mendesain gambar teknik 

permesinan kapal 

perikanan 

Menampilkan gambar teknik 

permesinan kapal perikanan 

54     
Membuat gambar teknik 

permesinan kapal perikanan 

55     
Menggunakan gambar teknik 

permesinan kapal perikanan 

56     
Mengelola gambar teknik 

permesinan kapal perikanan 

57   

Mengintegrasikan dinas 

jaga permesinan kapal 

perikanan 

Menampilkan dinas jaga 

permesinan kapal perikanan 

58     
Mengatur dinas jaga 

permesinan kapal perikanan 

59     
Menunjukkan dinas jaga 

permesinan kapal perikanan 

60     
Menggunakan dinas jaga 

permesinan kapal perikanan 

61   

Mengelola kerja bengkel 

permesinan kapal 

perikanan 

Menampilkan kerja bengkel 

permesinan kapal perikanan 

62     
Memfasilitasi kerja bengkel 

permesinan kapal perikanan 



63     
Mengembangkan kerja bengkel 

permesinan kapal perikanan 

64     
Mendesain kerja bengkel 

permesinan kapal perikanan 

65   
Mengelola motor diesel 

kapal perikanan 

Menampilkan motor diesel 

kapal perikanan 

66     
Menyimpulkan motor diesel 

kapal perikanan 

67     
Menggunakan motor diesel 

kapal perikanan 

68     
Menentukan motor diesel kapal 

perikanan 

69   
Mengelola instalasi tenaga 

kapal perikanan 

Menampilkan instalasi tenaga 

kapal perikanan 

70     
Mengkonstruksi instalasi 

tenaga kapal perikanan 

71     
Membangun instalasi tenaga 

kapal perikanan 

72     
Mendesain instalasi tenaga 

kapal perikanan 

73   
Mengelola pesawat bantu 

kapal perikanan 

Menampilkan pesawat bantu 

kapal perikanan  

74     
Mengkombinasikan pesawat 

bantu kapal perikanan 

75     
Menggunakan pesawat bantu 

kapal perikanan 

76     
Menentukan pesawat bantu 

kapal perikanan 

77   
Mengelola kelistrikan 

kapal perikanan 

Menampilkan kelistrikan kapal 

perikanan 

78     
Merancang kelistrikan kapal 

perikanan 



79     
Mengembangkan kelistrikan 

kapal perikanan 

80     
Menentukan kelistrikan kapal 

perikanan 

81   

Mengelola sistem 

pengendalian kapal 

perikanan  

Menampilkan sistem 

pengendalian kapal perikanan 

82     
Merancang sistem 

pengendalian kapal perikanan 

83     
Mengembangkan sistem 

pengendalian kapal perikanan 

84     
Menentukan sistem 

pengendalian kapal perikanan 

85   

Mengelola sistem 

otomatisasi kapal 

perikanan 

Menampilkan sistem 

otomatisasi kapal perikanan 

86     
Merancang sistem otomatisasi 

kapal perikanan 

87     
Mengembangkan sistem 

otomatisasi kapal perikanan 

88     
Menentukan sistem otomatisasi 

kapal perikanan 

89   
Mengelola mesin 

pendingin kapal perikanan 

Menampilkan mesin pendingin 

kapal perikanan 

90     
Mengkonstruksi mesin 

pendingin kapal perikanan 

91     
Menggunakan mesin pendingin 

kapal perikanan 

92     
Mendesain mesin pendingin 

kapal perikanan 

93   

Mengelola perawatan dan 

perbaikan permesinan 

kapal perikanan 

Menimbang perawatan dan 

perbaikan permesinan kapal 

perikanan 



94     

Memfasilitasi perawatan dan 

perbaikan permesinan kapal 

perikanan 

95     

Mengembangkan perawatan 

dan perbaikan permesinan 

kapal perikanan 

96     

Mendesain perawatan dan 

perbaikan permesinan kapal 

perikanan 

97   

Merencanakan kegiatan 

teknika kapal penangkap 

ikan 

Menghitung kebutuhan sarana 

dan prasarana permesinan 

kapal perikanan  

98     

Menghitung kebutuhan tenaga 

kerja teknika kapal penangkap 

ikan 

99     

Menghitung kebutuhan biaya 

kegiatan teknika kapal 

penangkap ikan 

100   

Mengelola kegiatan 

teknika kapal penangkap 

ikan 

Mencatat/membukukan 

penggunaan sarana dan 

prasarana permesinan kapal 

perikanan 

101     

Mencatat/membukukan 

penggunaan tenaga kerja 

permesinan kapal perikanan 

102     

Mencatat/membukukan 

penggunaan biaya kegiatan 

teknika kapal penangkap ikan 

103   

Mengevaluasi kegiatan 

teknika kapal penangkap 

ikan 

Mengukur ketepatan 

penggunaan sarana dan 

prasarana permesinan kapal 

perikanan 

104     

Mengukur ketepatan 

penggunan tenaga kerja 

permesinan kapal perikanan 



105     

Mengukur ketepatan 

penggunaan biaya kegiatan 

teknika kapal penangkap ikan 

Kode : 1.685GM4040 

Mata Ujian : Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual  

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya  

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik 

2     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek intelektual  

3     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek sosial emosional  

4     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek moral  

5     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek spiritual  

6     

Mengkategorikan 

karakteristik peserta didik 

dari aspek latar belakang 

sosial budaya  

7   

Mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu  

Menguraikan potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran 

yang diampu dalam ranah 

pengetahuan dan 

keterampilan 



8     

Mengkategorikan potensi 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasi bekal-ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu  

Menguraikan bekal ajar awal 

peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu dalam 

ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

10     

Mengkategorikan bekal ajar 

awal peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

dalam ranah pengetahuan dan 

keterampilan 

11   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu  

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu 

12     

Mengkategorikan kesulitan 

belajar peserta didik terhadap 

pengetahuan dan 

keterampilan pada mata 

pelajaran yang diampu. 

13 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik  

Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

Menguraikan berbagai teori 

belajar dan prinsip belajar 

14     

Menganalisis implikasi dari 

berbagai teori dan prinsip 

belajar dalam pembelajaran 

yang mendidik. 

15     

Menerapkan berbagai teori 

dan prinsip belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang 

diampu dengan 

memperhatikan implikasinya. 

16   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

Menguraikan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 



mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl), metode, 

dan teknik pembelajaran 

berdasarkan sifat 

karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif  

17     

Menerapkan pendekatan 

pembelajaran 

ilmiah/saintifik, strategi , 

model pembelajaran 

(inquiry/discoveryl, 

problimbased learning, 

Project based learning), 

metode, dan teknik 

pembelajaran berdasarkan 

sifat karakteristik siswa, teori 

belajar dan prinsip-prins 

18 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  

Menguraikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan model 

pengembangannya 

19     
Menguraikan landasan 

pengembangan kurikulum 

20     

Menerapkan landasan dan 

prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

21   
Menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan rumusan tujuan 

pembelajaran dengan 

mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. 

22     

Merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

dengan mengacu standar 

kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar  



23   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

Menguraikan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan (sifat materi 

pembelajaran, kondisi peserta 

didik (gaya belajar), karakter 

guru, ketersediaan sarana dan 

waktu 

24     

Merumuskan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran  

25   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

Menguraikan pemilihan 

materi pembelajaran yang 

diampu berdasarkan tujuan 

pembelajaran dengan 

pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai aspek 

kemampuan pada ranah 

pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap 

26     

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

aspek kemampuan pada 

ranah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. 

27 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu  

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

 

28   
Mengembangkan indikator 

dan instrumen penilaian 

Mengembangkan indikator 

pencapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan 

gradasinya yang terukur, 

spesifik, dan berkecukupan. 



29     

Mengembangkan instrumen 

penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang akan 

diukur.  

30 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik  

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan penataan materi 

pembelajaran dari yang 

mudah menuju yang sulit, 

dari yang sederhana menuju 

yang kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

31     

Menata materi pembelajaran 

dari yang mudah menuju 

yang sulit, dari yang 

sederhana menuju yang 

kompleks (skuensnya, 

prosedur dan sifat hubungan 

materinya) sehingga mudah 

dipelajari 

32   

Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik  

Menguraikan prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran 

yang mendidik ( karakteristik 

peserta didik, teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran) 

33     

Menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

(karakteristik peserta didik, 

teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran) 

34   

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan  

Menganalisis silabus mata 

pelajaran yang akan dibuat 

rancangan pembelajarannya 

35     
Menganalisis ketersediaan 

sumberdaya yang tersedia 

36     
Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 



model pembelajaran yang 

dipilih. 

37     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

38     

Menyusun kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran yang 

dipilih. 

39     

Mengembangakan 

pengelolaan kelas sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

40     Menyusun RPP 

41   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan  

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

disyaratkan 

42     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di 

laboratorium dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

43     

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

44     

Melaksanakan tindakan 

untuk mengatasi, mengurangi 

kesulitan belajar peserta 

didik. 



45   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

utuh  

Menggunakan media 

pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif 

46     

Menggunakan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang 

diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara 

efektif. 

47   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang 

Menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu 

48     

Membuat keputusan 

transaksional dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan 

peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, 

karaktersitik materi, 

ketersediaan fasilitas, ruang, 

dan waktu. 

49 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu  

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengembangkan materi 

pembelajaran 

50     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

pengembangan sumber 

belajar 



51     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam sistem 

pembelajaran 

52     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam penilaian 

hasil belajar 

53     

Menggunakan teknologi 

informasi dalam 

mengadministrasikan 

kegiatan pembelajaran 

54 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki  

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal  

Menganalisis hasil penilaian 

belajar peserta didik untuk 

mengetahui tingkat 

kemampuannya. 

55     

Mendesain aktifitas 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

untuk dapat mencapai 

prestasi secara optimal 

mengacu pada hasil analisis  

56     

Memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi  

57   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Mendeteksi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

untuk mengetahui 

potensinya.  

58     

Mendesain kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas 

peserta didik. 

59     

Memfasilitasi kegiatan 

belajar peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dan 

kreatifitas peserta didik.  



60 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik  

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreativitasnya 

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara lisan 

61     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara tulis 

62     

Menguraikan berbagai 

strategi berkomunikasi 

efektif, empatik, persuasif, 

dan santun secara bentuk lain 

63   

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam per 

Menerapkan komunikasi 

efektif pada kegiatan 

pembelajaran  

64     

Menerapkan komunikasi 

empatik pada kegiatan 

pembelajaran 

65     

Menerapkan komunikasi 

persuasif pada kegiatan 

pembelajaran 

66     

Menerapkan komunikasi 

secara santun pada kegiatan 

pembelajaran  

67 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menguraikan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

68     

Menguraikan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 



karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

69     

Menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

70     

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

71   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menerapkan prinsip-prinsip 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

72     

Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

73   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menguraikan prosedur 

penilaian hasil belajar. 

74     

Menguraikan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

75     
Menerapkan teknik prosedur 

penilaian hasil belajar 

76     

Menerapkan teknik prosedur 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

77   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengembangkan instrumen 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 



78     

Mengembangkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

79   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai 

instrumen 

Menguraikan ketentuan 

pengadministrasian penilaian 

proses dan hasil belajar  

80     

Mengadministrasikan hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

81     

Mengelola administrasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

82   

Menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mengidentifikasi hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar. 

83     

Mengolah hasil penilaian 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar. 

84     

Menganalisis data hasil 

pengolahan penilaian proses 

dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan.  

85   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Melakukan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

86     

Menelaah hasil evaluasi 

proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

87 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran  

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar  

Mengukur tingkat pencapaian 

ketuntasan belajar peserta 

didik  



88     

Mengklasifikasikan 

ketuntasan belajar peserta 

didik 

89     
Menentukan ketercapaian 

program pembelajaran. 

90   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan  

Menganalisis penyebab 

ketidaktuntasan belajar 

peserta didik. 

91     

Merancang program remedial 

untuk peserta didik yang 

sudah tuntas belajar 

92     

Merancang program 

pengayaan untuk peserta 

didik yang sudah tuntas 

belajar 

93   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi kepada 

pemangku kepentingan  

Mengolah nilai hasil belajar 

peserta didik menjadi nilai 

laporan pencapaian 

kompetensi per semester 

secara kuantitatif, kualitatif, 

dan deskriptif sesuai 

ketentuan yang berlaku 

94     

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada siswa, orang tua 

siswa, dan pemangku 

kepentingan dalam bentuk 

laporan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

95   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Menganalisis informasi hasil 

penilaian pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. 

96     

Menggunakan informasi hasil 

evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

program pembelajaran. 



97 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan  

Melakukan identifikasi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

98     

Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

(materi, pendekatan, strategi, 

model, metode, sarana dan 

prasarana, serta waktu) 

99   

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang 

diampu  

Menganalisis kelemahan dan 

keunggulan kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

100     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang belum 

memadai. 

101     

Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk pengembangan 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang sudah baik. 

102   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Melakukan identifikasi 

permasalahan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi 

103     Menyusun proposal PTK 

104     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas mengacu pada 

hasil refleksi 

105     
Menyusun karya tulis ilmiah 

laporan hasil PTK. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 



1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang 

mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Mempertunjukkan 

klasifikasi komoditas hasil 

pertanian dan perikanan 

berdasarkan tingkat 

kemudahan rusak/daya 

tahan, kesamaan sifat 

agronomi, kemiripan sifat 

lainnya  

Menganalisis karakteristik jenis-

jenis komoditas hasil perikanan 

(sifat fisis morfologis, sifat inderawi, 

sifat fisis mekanis, sifat fisiologis, 

komponen kimia) 

2     

Menganalisis komoditas hasil 

perikanan berdasarkan tingkat 

kemudahan rusak/daya tahan, 

kesamaan sifat agronomi, kemiripan 

sifat lainnya 

3     

Menganalisis sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan dalam klasifikasi 

komoditas hasil perikanan 

4     

Mendemontrasikan klasifikasi 

komoditas hasil pertanian dan 

perikanan berdasarkan tingkat 

kemudahan rusak/daya tahan, 

kesamaan sifat agronomi, kemiripan 

sifat lainnya 

5   

Mengelola pengujian sifat 

bahan (morfologi, sifat 

inderawi, sifat fisis, 

mekanis, fisiologis, 

komponen kimia) dan 

penyebab kerusakan bahan. 

Menetapkan sifat bahan (morfologi, 

sifat inderawi, sifat fisis, mekanis, 

fisiologis, komponen kimia) 

6     

Menetapkan teknik pengujian sifat 

bahan (morfologi, sifat inderawi, 

sifat fisis, mekanis, fisiologis, 

komponen kimia). 

7     
Menetapkan tanda-tanda dan 

penyebab kerusakan bahan 

8     

Â Menetapkan sarana dan prasarana 

yang digunakan dalam pengujian 

sifat bahan 

9     
Menentukan pengujian sifat-sifat 

(fisis, morfologis, inderawi, fisik 



mekanis, fisiologi, dan komponen 

kimia) bahan hasil perikanan 

10     Menentukan penyebab kerusakan 

11   

Mengelola panen bahan 

hasil pertanian dan 

perikanan 

Menetapkan kriteria (tanda-tanda) 

bahan hasil pertanian dan perikanan 

siap panen 

12     
Menetapkan sarana dan prasarana 

panen bahan hasil perikanan 

13     
Menetapkan teknik panen bahan 

hasil pertanian dan perikanan 

14     
Menentukan panen bahan hasil 

perikanan 

15   

Mengelola perlakuan 

pendahuluan pasca panen 

hasil pertanian dan 

perikanan 

Menetapkan standar mutu bahan 

hasil proses sortasi dan grading, 

pembersihan/pengeprisan/ 

penyiangan/dressing/ trimming dan 

skinning/kupas kulit (penghilangan 

kulit) 

16     

Menetapkan teknik-teknik sortasi 

dan grading, 

pembersihan/pengeprisan/ 

penyiangan/dressing/ trimming dan 

skinning/kupas kulit (penghilangan 

kulit) bahan hasil pertanian dan 

perikanan sesuai standar yang 

berlaku 

17     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk soratsi dan grading, 

penyiangan/cutting/ trimming dan 

skinning/kupas kulit, bahan hasil 

perikanan sesuai standar yang 

berlaku 

18     

Menentukan sortasi dan grading, 

penyiangan/cutting/ trimming dan 

skinning/kupas kulit, bahan hasil 

perikanan sesuai standar yang 

berlaku 



19     

Menetapkan teknik-teknik sortasi 

/grading dan pendinginan bahan 

hasil pertanian dan perikanan sesuai 

standar yang berlaku 

20     

Menetapkan teknik-teknik sortasi 

/grading, perlakuan awal dan 

pendinginan bahan hasil pertanian 

dan perikanan sesuai standar yang 

berlaku 

21     

Menetapkan teknik-teknik perlakuan 

awal untuk tahap selanjutnya dan 

pendinginan bahan hasil pertanian 

dan perikanan sesuai standar yang 

berlaku 

22   
Mengelola teknik konversi 

bahan 

Menetapkan teknik konversi bahan 

(pengecilan ukuran, pencampuran, 

emulsifikasi, ekstraksi) 

23     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi teknik konversi 

bahan (pengecilan ukuran, 

pencampuran, emulsifikasi, 

ekstraksi) 

24     

Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik konversi bahan (pengecilan 

ukuran, pencampuran, emulsifikasi, 

ekstraksi) 

25     

Menentukan teknik konversi bahan 

(pengecilan ukuran, pencampuran, 

emulsifikasi, ekstraksi) 

26   
Mengelola teknik 

pengendalian kandungan air 

Menetapkan teknik pengendalian 

kandungan air dalam pengolahan 

(pengeringan, penguapan, rehidrasi, 

perendaman) 

27     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi teknik pengendalian 

kandungan air dalam pengolahan 

(pengeringan, penguapan, rehidrasi, 

perendaman) 



28     

Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik pengendalian kandungan air 

dalam pengolahan (pengeringan, 

penguapan, rehidrasi, perendaman) 

29     

Menentukan teknik pengendalian 

kandungan air dalam pengolahan 

(pengeringan, penguapan, rehidrasi, 

perendaman) 

30   
Mengelola penggunaan 

suhu rendah dan suhu tinggi 

Menetapkan teknik penggunaan 

suhu rendah dan suhu tinggi 

(pendinginan dan pembekuan, 

pasteurisasi dan blansing, sterilisasi 

dan ekshausting) 

31     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan suhu 

rendah dan suhu tinggi (pendinginan 

dan pembekuan, pasteurisasi dan 

blansing, sterilisasi dan ekshausting) 

32     

Menetapkan sarana dan prasaran 

penggunaan suhu rendah dan suhu 

tinggi (pendinginan dan pembekuan, 

pasteurisasi dan blansing, sterilisasi 

dan ekshausting) 

33     

Menentukan proses penggunaan 

suhu rendah dan suhu tinggi 

(pendinginan dan pembekuan, 

pasteurisasi dan blansing, sterilisasi 

dan ekshausting) 

34   
Mengelola proses 

fermentasi dan enzimatis 

Menetapkan mikroorganisme yang 

berperan dalam proses fermentasi 

35     Menetapkan teknik fermentasi 

36     
Menetapkan enzim yang berperan 

dalam proses enzimatis 

37     Menetapkan teknik enzimatis 

38     
Menetapkan sarana dan prasarana 

proses fermentasi dan enzimatis 

39     Menentukan proses fermentasi 



40     Menentukan proses enzimatis 

41   Mengelola teknik kimiawi  

Menetapkan teknik kimiawi 

(sulfitasi dan karbonatasi, netralisasi 

dan hidrolisis, pemurnian/refining 

dan koagulasi) 

42     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi teknik kimiawi 

(sulfitasi dan karbonatasi, netralisasi 

dan hidrolisis, pemurnian/refining 

dan koagulasi) 

43     

Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik kimiawi (sulfitasi dan 

karbonatasi, netralisasi dan 

hidrolisis, pemurnian/refining dan 

koagulasi) 

44     

Menentukan proses teknik kimiawi 

(sulfitasi dan karbonatasi, netralisasi 

dan hidrolisis, pemurnian/refining 

dan koagulasi) 

45   
Mengelola penggunaan 

media penghantar panas 

Menetapkan teknik pengendalian 

penggunaan media penghantar panas 

(penggorengan dan pengukusan, 

pengasapan, pemanggangan/baking, 

irradiasi dan pemanasan vakum) 

46     

Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi penggunaan media 

penghantar panas (penggorengan 

dan pengukusan, pengasapan, 

pemanggangan/baking, irradiasi dan 

pemanasan vakum) 

47     

Menetapkan sarana dan prasarana 

penggunaan media penghantar panas 

(penggorengan dan pengukusan, 

pengasapan, pemanggangan/baking, 

irradiasi dan pemanasan vakum) 

48     

Menentukan proses penggunaan 

media penghantar panas 

(penggorengan dan pengukusan, 

pengasapan, pemanggangan/baking, 

irradiasi dan pemanasan vakum) 



49   

Mengelola penggunaan 

Bahan Tambahan Pangan 

(BTP) 

Menetapkan teknik penggunaan 

BTP 

50     Memformulasikan penggunaan BTP 

51     
Menetapkan sarana dan prasarana 

penggunaan BTP 

52     
Mengevaluasi teknik penggunaan 

BTP 

53   Mengelola pengawetan 

Menetapkan teknik pengawetan 

(penggulaan, penggaraman, 

pengasaman) 

54     

Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi pengawetan 

(penggulaan, penggaraman, 

pengasaman) 

55     
Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik pengawetan 

56     

Menentukan proses pengawetan 

(penggulaan, penggaraman, 

pengasaman) 

57   Mengelola pengemasan Menetapkan teknik pengemasan 

58     Menetapkan teknik pelabelan  

59     
Menetapkan sarana dan prasarana 

pengemasan dan pelabelan 

60     Menentukan proses pengemasan 

61     Menentukan proses pelabelan 

62   
Mengelola penyimpanan 

dan penggudangan 

Menetapkan teknik penyimpanan 

dan penggudangan bahan hasil 

perikanan serta olahannya 

63     
Menetapkan sarana dan prasarana 

penyimpanan dan penggudangan 

64     
Menganalisis serangan hama dan 

penyakit dalam penyimpanan/ 



penggudangan bahan hasil pertanian 

dan perikanan serta olahannya 

65     

Menentukan pengendalian hama dan 

penyakit didalam penggudangan 

bahan hasil perikanan serta 

olahannya 

66     

Menentukan proses penyimpanan 

dan penggudangan bahan hasil 

perikanan serta olahannya 

67   

Mengelola pengendalian 

mutu selama proses dengan 

pendekatan â€œtitik kritis 

dan cacat nolâ€• serta 

diagnosis penyimpangan 

dan perbaikan proses 

Menetapkan teknik dan metode 

pengendalian mutu selama proses 

dengan pendekatan â€œtitik 

kritisâ€• 

68     

Menetapkan teknik dan metode 

pengendalian mutu selama proses 

dengan pendekatan â€œcacat 

nolâ€• 

69     

Menetapkan teknik dan metode 

pengendalian mutu selama proses 

melalui diagnosis penyimpangan 

dan perbaikan proses. 

70     

Menentukan penerapan strategi, 

metode dan teknik pengendalian 

mutu selama proses. 

71   

Mempertunjukkan 

pengujian bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

secara organoleptis 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 

perikanan secara organoleptis 

72     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara organoleptis 

73     
Mendemonstrasikan pengujian 

organoleptis dan pengolahan data 

74   

Mempertunjukkan 

pengujian bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 



secara fisis-mekanis dan 

mikroanalisis 

pertanian dan perikanan secara fisis-

mekanis dan mikroanalisis 

75     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara fisis-mekanis dan 

mikroanalisis 

76     

Mendemontrasikan pengujian secara 

fisis-mekanis dan mikroanalisis dan 

pengolahan data 

77   

Mempertujukkan pengujian 

bahan hasil pertanian dan 

perikanan secara kimiawi 

(proksimat) 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 

pertanian dan perikanan secara 

kimiawi 

78     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara kimiawi 

79     
Mendemontrasikan pengujian secara 

kimiawi dan pengolahan data 

80   

Mempertujukkan pengujian 

bahan hasil pertanian dan 

perikanan secara 

mikrobiologis 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 

pertanian dan perikanan secara 

mikrobiologis 

81     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara mikrobiologis 

82     
Mendemontrasikan pengujian secara 

mikrobiologis dan pengolahan data 

83   

Mengelola keamanan 

pangan dalam proses 

pengolahan hasil pertanian 

dan perikanan 

Menetapkan teknik sanitasi dan cara 

produksi yang baik (GMP) dalam 

proses pengolahan (ruang, alat, 

bahan dan personal) 

84     

Menetapkan kerja laboratorium yang 

baik / Good Laboratory Practice 

(GLP) 



85     
Menetapkan HACCP dalam proses 

pengolahan 

86     

Menetapkan peraturan dan sistem 

manajemen mutu dalam proses 

pengolahan 

87     

Mendesain teknik sanitasi cara 

produksi yang baik (GMP) dalam 

proses pengolahan (ruang, alat, 

bahan dan personal) 

88     

Menentukan kerja laboratorium 

yang baik / Good Laboratory 

Practice (GLP) 

89     
Menentukan HACCP dalam proses 

pengolahan 

90   
Mengelola produk hasil 

perikanan tradisional 

Menetapkan teknik produksi produk 

hasil perikanan tradisional 

91     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk produk hasil perikanan 

tradisional 

92     
Menentukan teknik pengendalian 

mutu dalam proses pengolahan  

93     
Mendesain produk hasil perikanan 

tradisional 

94     

Menetapkan teknik produksi 

pengasapan ikan produk hasil 

perikanan tradisional 

95     

Menetapkan teknik produksi 

fermentasi ikan produk hasil 

perikanan tradisional 

96     

Menetapkan teknik produksi 

bekasam produk hasil perikanan 

tradisional 

97     
Menetapkan teknik fermentasi 

produk hasil perikanan tradisional 

98   
Mengelola produk 

diversifikasi hasil perikanan 

Menetapkan teknik produksi produk 

diversifikasi hasil perikanan 



99     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk produk diversifikasi hasil 

perikanan  

100     
Menentukan teknik pengendalian 

mutu dalam proses pengolahan  

101     
Mendesain produk diversifikasi hasil 

perikanan 

102     

Menetapkan teknik produksi sosis 

ikan produk diversifikasi hasil 

perikanan 

103     

Menetapkan teknik produksi bakso 

ikan produk diversifikasi hasil 

perikanan 

104     

Menetapkan teknik produksi bahan 

sosis produk diversifikasi hasil 

perikanan 

105     

Menetapkan teknik produksi bahan 

baku ikan bakso produk diversifikasi 

hasil perikanan (0) 

106     
Menetapkan prinsip produk 

diversifikasi hasil perikanan 

107   

Mengelola pengolahan hasil 

perikanan produk ikan segar 

dan pembekuan standar 

eksport 

Menetapkan teknik produksi produk 

ikan segar dan pembekuan standar 

eksport 

108     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk produk ikan segar dan 

pembekuan standar eksport.  

109     
Menentukan teknik pengendalian 

mutu dalam proses pengolahan 

110     
Mendesain produk ikan segar dan 

pembekuan standar eksport. 

111     
Menetapkan mutu produksi produk 

ikan segar standar eksport.  

112     
Menetapkan teknik produksi produk 

ikan segar standar eksport.  



113     
Menetapkan teknik produksi produk 

ikan beku standar eksport.  

114     

Menentukan teknik pengendalian 

mutu tuna loin dalam proses 

pengolahan 

115     

Menentukan teknik pengendalian 

mutu steak ikan tuna dalam proses 

pengolahan 

116   

Mengelola pengolahan hasil 

perikanan produk mollusca, 

crustacea dan pengalengan 

standar ekspor 

Menetapkan teknik produksi produk 

mollusca, crustacea dan pengalengan 

standar ekspor 

117     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk produk mollusca, crustacea 

dan pengalengan standar ekspor. 

118     
Menentukan teknik pengendalian 

mutu dalam proses pengolahan 

119     

Mendesain produk mollusca, 

crustacea dan pengalengan standar 

ekspor. 

120     
Menetapkan teknik produksi produk 

udang beku standar ekspor. Â  

121     
Menetapkan teknik pembekuan 

udang standar ekspor. Â  

122     

Menetapkan teknik penyimpanan 

produk mollusca, crustacea dan 

pengalengan standar ekspor. Â  

123     

Menetapkan teknik penyusunan 

produk udang beku standar ekspor. 

Â  

124   

Mengelola produk hasil 

samping perikanan dan 

rumput laut 

Menetapkan teknik produksi produk 

hasil samping perikanan dan rumput 

laut 

125     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk produk hasil samping 

perikanan dan rumput laut. 



126     
Menentukan teknik pengendalian 

mutu dalam proses pengolahan 

127     
Mendesain produk hasil samping 

perikanan dan rumput laut. 

128     

Menetapkan teknik produksi khitin 

dan khitosan produk hasil samping 

perikanan  

129     
Menetapkan teknik produksi kulit 

ikan produk hasil samping perikanan  

130     
Menetapkan teknik produksi minyak 

ikan produk hasil samping perikanan  

131     
Menetapkan teknik produksi gelatin 

produk hasil samping perikanan  

132   

Merencanakan kegiatan 

usaha Pengolahan Hasil 

Pertanian 

Menetapkan produk yang akan di 

produksi 

133     Menganalisis kelayakan pasar 

134     Menganalisis kelayakan teknis  

135     Menganalisis kelayakan keuangan 

136     Merancang kegiatan usaha 

137   

Mengkoordinasikan 

kegiatan usaha pengolahan 

hasil pertanian 

Mengontrol sarana dan prasarana 

yang digunakan pada kegiatan usaha 

138     
Mengontrol tenaga kerja kegiatan 

usaha 

139     Mengontrol proses produksi 

140     
Mengontrol pemasaran hasil 

produksi 

141     
Mengontrol keuangan kegiatan 

usaha 

142   

Mengevaluasi kegiatan 

usaha pengolahan hasil 

pertanian 

Menilai kesesuaian penggunaan 

sarana dan prasarana 



143     
Menilai kesesuaian penggunaan 

tenaga kerja 

144     Menilai kesesuaian proses produksi 

145     Menilai kesesuaian keuangan 

146     Menilai kesesuaian pemasaran  

Kode : 1.456GM4040 

Mata Ujian : Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 

PEDAGOGIK 

1 
Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan 

intelektual 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   



9   

10   

11   

12   

13 Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 

14   

15   

16   

17   



18 Mengembang kan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu  

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   



28   

29   

30   

31 Menyelenggarakankegiatanpengembangan yang mendidik 

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   



39   

40   

41   

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   



49   

50 
Memanfaatkanteknologiinformasidankomunikasiuntukkepentinganpenyelenggaraankegiatanpengembangan 

yang mendidik. 

51   

52   

53   

54   

55 Memfasilitasipengembanganpotensipesertadidikuntukmengaktualisasikanberbagaipotensi yang dimiliki. 

56   

57   

58   



59   

60   

61 Berkomunikasisecaraefektif, empatik, dansantundenganpesertadidik. 

62   

63   

64   

65   

66   

67   

68 Menyelenggarakanpenilaiandanevaluasi proses danhasilbelajar 



69   

70   

71   

72   

73   

74   

75   

76   

77   

78   

79   

80   



81   

82   

83   

84   

85   

86   

87   

88 Memanfaatkanhasilpenilaiandanevaluasiuntukkepentinganpembelajaran. 

89   

90   

91   



92   

93   

94   

95   

96   

97   

98 Melakukantindakanreflektifuntukpeningkatankualitaspembelajaran (0) 

99   

100   

101   



102   

103   

104   

105   

106   

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

karakteristik 

peserta didik dari 

aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual 

Mempertunjukkan 

klasifikasi komoditas hasil 

pertanian dan perikanan 

berdasar kan tingkat 

kemudahan rusak/daya 

tahan, kesamaan sifat 

agronomi, kemiripan sifat 

lainnya  

Menganalisis karakteristik jenis-

jenis komoditas hasil pertanian dan 

perikanan (sifat fisis morfologis, 

sifat inderawi, sifat fisis mekanis, 

sifat fisiologis, komponen kimia) 

2     

Menganalisis komoditas hasil 

pertanian dan perikanan berdasarkan 

tingkat kemudahan rusak/daya 

tahan, kesamaan sifat agronomi, 

kemiripan sifat lainnya 

3     

Menganalisis sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan dalam klasifikasi 

komoditas hasil pertanian dan 

perikanan 

4     

Mendemonstrasikan klasifikasi 

komoditas hasil pertanian dan 

perikanan berdasarkan tingkat 

kemudahan rusak/daya tahan, 



kesamaan sifat agronomi, kemiripan 

sifat lainnya  

5   

Mengelola pengujian sifat 

bahan (morfologi, sifat 

inderawi, sifat fisis, 

mekanis, fisiologis, 

komponen kimia) dan 

penyebab kerusakan bahan. 

Menetapkan sifat bahan (morfologi, 

sifat inderawi, sifat fisis, mekanis, 

fisiologis, komponen kimia) 

6     

Menetapkan sifat bahan (morfologi, 

sifat inderawi, sifat fisis, mekanis, 

fisiologis, komponen kimia) 

7     
Menetapkan tanda-tanda dan 

penyebab kerusakan bahan 

8     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang digunakan dalam pengujian 

sifat bahan 

9     

Menentukan pengujian sifat-sifat 

(fisis, morfologis, inderawi, fisik 

mekanis, fisiolog i, dan komponen 

kimia) bahan hasil pertanian dan 

perikanan 

10     Menentukan penyebab kerusakan 

11   

Mengelola panen bahan 

hasil pertanian dan 

perikanan 

Menetapkan kriteria (tanda-tanda) 

bahan hasil pertanian dan perikanan 

siap panen 

12     

Menetapkan sarana dan prasarana 

panen bahan hasil pertanian dan 

perikanan 

13     
Menetapkan teknik panen bahan 

hasil pertanian dan perikanan 

14     
Menentukan panen bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

15   

Mengelola perlakuan 

pendahuluan pasca panen 

hasil pertanian dan 

perikanan 

Menetapkan standar mutu bahan 

hasil proses sortasi dan grading, 

pembersihan/pengeprisan/ 

penyiangan/ dressing/ trimming dan 



skinning/kupas kulit (penghilangan 

kulit) 

16     

Menetapkan teknik-teknik sortasi 

dan grading, 

pembersihan/pengeprisan/ 

penyiangan/ dressing/ trimming dan 

skinning/kupas kulit (penghilangan 

kulit) bahan hasil pertanian dan 

perikanan sesuai standar yang 

berlaku 

17     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk soratsi dan grading, 

pembersihan/pengeprisan/ 

penyiangan/ dressing/ trimming dan 

skinning/kupas kulit (penghilangan 

kulit)bahan hasil pertanian dan 

perikanan sesuai standar yang 

berlaku 

18     

Menentukan sortasi dan grading, 

pembersihan/pengeprisan/ 

penyiangan/ dressing/ trimming dan 

skinning/kupas kulit (penghilangan 

kulit) bahan hasil pertanian dan 

perikanan sesuai standar yang 

berlaku 

19   
Mengelola teknik konversi 

bahan 

Menetapkan teknik konversi bahan 

(pengecilan ukuran, pencampuran, 

emulsifikasi, ekstraksi) 

20     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi teknik konversi 

bahan (pengecilan ukuran, 

pencampuran, emulsifikasi, 

ekstraksi) 

21     

Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik konversi bahan (pengecilan 

ukuran, pencampuran, emulsifikasi, 

ekstraksi) 

22     

Menentukan teknik konversi bahan 

(pengecilan ukuran, pencampuran, 

emulsifikasi, ekstraksi) 



23   
Mengelola teknik 

pengendalian kandungan air 

Menetapkan teknik pengendalian 

kandungan air dalam pengolahan 

(pengeringan, penguapan, rehidrasi, 

perendaman) 

24     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi teknik pengendalian 

kandungan air dalam pengolahan 

(pengeringan, penguapan, rehidrasi, 

perendaman) 

25     

Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik pengendalian kandungan air 

dalam pengolahan (pengeringan, 

penguapan, rehidrasi, perendaman) 

26     

Menentukan teknik pengendalian 

kandungan air dalam pengolahan 

(pengeringan,  

27     penguapan, rehidrasi, perendaman) 

28   
Mengelola penggunaan 

suhu rendah dan suhu tinggi 

Menetapkan teknik penggunaan 

suhu rendah dan suhu tinggi 

(pendinginan dan pembekuan, 

pasteurisasi dan blansing, sterilisasi 

dan ekshausting) 

29     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan suhu 

rendah dan suhu tinggi (pendinginan 

dan pembekuan, pasteurisasi dan 

blansing, sterilisasi dan ekshausting) 

30     

Menentukan proses penggunaan 

suhu rendah dan suhu tinggi 

(pendinginan dan pembekuan, 

pasteurisasi dan blansing, sterilisasi 

dan ekshausting) 

31     

Menentukan proses penggunaan 

suhu rendah dan suhu tinggi 

(pendinginan dan pembekuan, 

pasteurisasi dan blansing, sterilisasi 

dan ekshausting) 

32   
Mengelola proses 

fermentasi dan enzimatis 

Menetapkan mikroorganisme yang 

berperan dalam proses fermentasi 



33     Menetapkan teknik fermentasi 

34     
Menetapkan enzim yang berperan 

dalam proses enzimatis 

35     Menetapkan teknik enzimatis 

36     
Menetapkan sarana dan prasarana 

proses fermentasi dan enzimatis 

37     Menentukan proses fermentasi 

38     Menentukan proses enzimatis 

39   Mengelola teknik kimiawi  

Menetapkan teknik kimiawi 

(sulfitasi dan karbonatasi, netralisasi 

dan hidrolisis, pemurnian/refining 

dan koagulasi) 

40     

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi teknik kimiawi 

(sulfitasi dan karbonatasi, netralisasi 

dan hidrolisis, pemurnian/refining 

dan koagulasi) 

41     

Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik kimiawi (sulfitasi dan 

karbonatasi, netralisasi dan 

hidrolisis, pemurnian/refining dan 

koagulasi) 

42     

Menentukan proses teknik kimiawi 

(sulfitasi dan karbonatasi, netralisasi 

dan hidrolisis, pemurnian/refining 

dan koagulasi) 

43   
Mengelola penggunaan 

media penghantar panas 

Menetapkan teknik pengendalian 

penggunaan media penghantar panas 

(penggorengan dan pengukusan, 

pengasapan, pemanggangan/baking, 

irradiasi dan pemanasan vakum) 

44     

Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi penggunaan media 

penghantar panas (penggorengan 

dan pengukusan, pengasapan, 

pemanggangan/baking, irradiasi dan 

pemanasan vakum) 



45     

Menetapkan sarana dan prasarana 

penggunaan media penghantar panas 

(penggorengan dan pengukusan, 

pengasapan, pemanggangan/baking, 

irradiasi dan pemanasan vakum) 

46     

Menentukan proses penggunaan 

media penghantar panas 

(penggorengan dan pengukusan, 

pengasapan, pemanggangan/baking, 

irradiasi dan pemanasan vakum) 

47   

Mengelola penggunaan 

Bahan Tambahan Pangan 

(BTP) 

Menetapkan teknik penggunaan 

BTP 

48     Memformulasikan penggunaan BTP 

49     
Menetapkan sarana dan prasarana 

penggunaan BTP 

50     
Mengevaluasi teknik penggunaan 

BTP 

51   Mengelola pengawetan 

Menetapkan teknik pengawetan 

(penggulaan, penggaraman, 

pengasaman) 

52     

Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi pengawetan 

(penggulaan, penggaraman, 

pengasaman) 

53     
Menetapkan sarana dan prasarana 

teknik pengawetan 

54     
Menentukan proses pengawetan 

(penggulaan,  

55     penggaraman, pengasaman) 

56   Mengelola pengemasan Menetapkan teknik pengemasan 

57     Menetapkan teknik pelabelan  

58     
Menetapkan sarana dan prasarana 

pengemasan dan pelabelan 

59     Menentukan proses pengemasan 



60     Menentukan proses pelabelan 

61   
Mengelola penyimpanan 

dan penggudangan 

Menetapkan teknik penyimpanan 

dan penggudangan bahan hasil 

pertanian dan perikanan serta 

olahannya 

62     
Menetapkan sarana dan prasarana 

penyimpanan dan penggudangan 

63     

Menganalisis serangan hama dan 

penyakit dalam penyimpanan/ 

penggudangan bahan hasil pertanian 

dan perikanan serta olahannya 

64     

Menentukan pengendalian hama dan 

penyakit didalam penggudangan 

bahan hasil pertanian dan perikanan 

serta olahannya 

65     
Menentukan proses penyimpanan 

dan penggudangan  

66     
bahan hasil pertanian dan perikanan 

serta olahannya 

67   

Mengelola pengendalian 

mutu selama proses dengan 

pendekatan â€œtitik kritis 

dan cacat nolâ€• serta 

diagnosis penyimpangan 

dan perbaikan proses 

Menetapkan teknik dan metode 

pengendalian mutu selama proses 

dengan pendekatan â€œtitik 

kritisâ€• 

68     

Menetapkan teknik dan metode 

pengendalian mutu selama proses 

dengan pendekatan â€œcacat 

nolâ€• 

69     

Menetapkan teknik dan metode 

pengendalian mutu selama proses 

melalui diagnosis penyimpangan 

dan perbaikan proses. 

70     

Menentukan penerapan strategi, 

metode dan teknik pengendalian 

mutu selama proses. 



71   

Mempertunjukkan 

pengujian bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

secara organoleptis 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 

pertanian secara organoleptis 

72     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara organoleptis 

73     
Mendemonstrasikan pengujian 

organoleptis dan pengolahan data 

74   

Mempertunjukkan 

pengujian bahan hasil 

pertanian dan perikanan 

secara fisis-mekanis dan 

mikroanalisis 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 

pertanian secara fisis-mekanis dan 

mikroanalisis 

75     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara fisis-mekanis dan 

mikroanalisis 

76     

Mendemonstrasikan pengujian 

secara fisis-mekanis dan 

mikroanalisis dan pengolahan data 

77   

Mendemonstrasikan 

pengujian secara fisis-

mekanis dan mikroanalisis 

dan pengolahan data 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 

pertanian secara kimiawi  

78     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara kimiawi 

79     
Mendemonstrasikan pengujian 

secara kimiawi dan pengolahan data 

80   

Mempertujukkan pengujian 

bahan hasil pertanian secara 

mikrobiologis 

Menetapkan teknik pengujian 

(pengambilan sampel, metode uji, 

pengolahan data) bahan hasil 

pertanian secara mikrobiologis 

81     

Menetapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan serta K3LH dalam 

pengujian secara mikrobiologis 



82     

Mendemonstrasikan pengujian 

secara mikrobiologis dan 

pengolahan data 

83   

Mengelola keamanan 

pangan dalam proses 

pengolahan hasil pertanian 

dan perikanan 

Menetapkan teknik sanitasi dan cara 

produksi yang baik (GMP)dalam 

proses pengolahan (ruang, alat,  

84     

Menetapkan kerja laboratorium 

yang baik/Good Laboratory Practice 

(GLP) 

85     
Menetapkan HACCP dalam proses 

pengolahan 

86     

Menetapkan peraturan dan system 

manajemen mutu dalam proses 

pengolahan 

87     

Menentukan teknik sanitasi dan cara 

produksi yang baik/Good 

Laboratory Practice (GMP) dalam 

proses pengolahan (ruang, alat, 

bahan dan personal 

88     Menentukan kerja laboratorium  

89     
yang baik/Good Laboratory Practice 

(GLP) 

90     
Menentukan HACCP dalam proses 

pengolahan 

91   
Mengelola produk hasil 

nabati 

Menetapkan teknik produksi produk 

hasil nabati  

92     
Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk produk hasil nabati  

93     

Menentukan teknik pengendalian 

mutu dalam proses pengolahanhasil 

nabati  

94     Menentukan produk hasil nabati  

95   
Mengelola produk olahan 

hasil hewani 

Menetapkan teknik produksi produk 

hasil hewani  



96     
Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk produk hasil hewani 

97     

Menentukan teknik pengendalian 

mutu dalam proses pengolahan hasil 

hewani  

98     Menentukan produk hasil hewani  

99   
Mengelola produk hasil 

perkebunan  

Menetapkan teknik produksi produk 

hasil perkebunan  

100     
Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk produk hasil perkebunan 

101     

Menentukan teknik pengendalian 

mutu dalam proses pengolahan hasil 

perkebunan  

102     
Menentukan produk hasil 

perkebunan 

103   
Mengelola produk makanan 

dan minuman herbal 

Menetapkan teknik produksi produk 

makanan dan minuman herbal  

104     

Menetapkan sarana dan prasarana 

untuk produk makanan dan 

minuman herbal 

105     

Menentukan teknik pengendalian 

mutu dalam proses pengolahan 

produk makanan dan minuman 

herbal  

106     
Menentukan produk makanan dan 

minuman herbal 

107   

Merencanakan kegiatan 

usaha Pengolahan Hasil 

Pertanian 

Menganalisis produk yang akan di 

produksi 

108     Menganalisis kelayakan pasar 

109     Menganalisis kelayakan teknis  

110     Menganalisis kelayakan keuangan 

111     Merancang kegiatan usaha 



112   

Mengkoordinasikan 

kegiatan usaha pengolahan 

hasil pertanian 

Mengontrol sarana dan prasarana 

yang digunakan pada kegiatan usaha 

113     
Mengontrol tenaga kerja kegiatan 

usaha 

114     Mengontrol proses produksi 

115     
Mengontrol pemasaran hasil 

produksi 

116     
Mengontrol keuangan kegiatan 

usaha 

117   

Mengevaluasi kegiatan 

usaha pengolahan hasil 

pertanian 

Menilai kesesuaian penggunaan 

sarana dan prasarana 

118     
Menilai kesesuaian penggunaan 

tenaga kerja 

119     Menilai kesesuaian proses produksi 

120     Menilai kesesuaian keuangan 

121     Menilai kesesuaian pemasaran  

Kode : 1.224GG0000 

Mata Ujian : TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, intelektual, 

sosial-emosional, moral, 

spiritual, dan latar belakang 

sosial- budaya. " 

Mampu mengemukakan 

karakteristik psikologi 

perkembangan pada 

tahapan operasi formal 

menurut pandangan Piaget 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Disajikan kasus PD seperti 

sulit berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan mata 

selalu berpindah, ketika 

PBM berlangsung, Peserta 



ujian (PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut. 

3 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Diilustrasikan sebuah 

pembelajaran yang 

dilakukan oleh seorang 

guru, PU mampu 

menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang 

digunakan oleh guru 

tersebut. 

4     

PU mampu menjelaskan 

ciri yang terdapat dalam 

model pembelajaran, 

pendekatan, metode, dan 

atau strategi pembelajaran 

dengan pendekatan 

pembelajaran 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Disajikan sebuah tujuan 

pembelajaran, PU mampu 

menentukan pengalaman 

belajar yang paling awal 

diberikan sesuai dengan 

tujuan tersebut. 

6     

PU mampu menentukan 

pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

7   

Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. 

Disajikan ilustrasi tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar, PU 

mampu menentukan 

materi pembelajaran yang 

susuai dengan ilustrasi 

tersebut. 

8 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Disajikan sebuah 

komponen RPP yang 

rumpang, PU mampu 

menunjukkan bagian yang 



tepat untuk mengisi 

bagian rumpang tersebut. 

9     

Disajikan sebuah indikator 

pembelajaran yang 

mengandung kesalahan, 

PU mampu mengoreksi 

kesalah yang terdapat 

dalam indikator tersebut 

10     

PU mampu 

mengidentifikasi unsur-

unsur yang termuat dalam 

kegiatan pembelajaran 

dalam penulisan RPP. 

11   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Disajikan gambar/ilustrasi 

PD yang sedang 

memperbaiki komputer 

tanpa mencabut kabel 

listrik, PU mampu 

menemukan kekeliruan 

tersebut.  

12   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran, PU mampu 

menunjukkan media yang 

tepat yang dapat 

digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut. 

13     

PU mampu menjelaskan 

konsep media dan atau 

sumber belajar sebagai 

salah satu piranti 

pencapaian tujuan 

pembelajaran secara utuh 

14 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Dilustrasikan sebuah slide 

yang kurang baik yang 

akan digunakan untuk 

menjelaskan sebuah 

proses kegiatan praktik 

untuk materi tertentu, PU 

mampu merevisi 

kekeliruan yang terdapat 



dalam slide power point 

tersebut. 

15     

PU mampu 

mengidentifikasi 

kegunaan berbagai media 

pembelajaran. 

16     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning 

dalam pembelajaran 

17 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Diilustrasikan peserta 

didik yang baru saja 

menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Praktiknya, PU 

mampu menyarankan 

dengan tepat kegiatan 

selanjutnya yang dapat 

dilakukan yang berkaitan 

dengan hasil laporan PD 

tersebut. 

18     

PU mampu memilih 

kegiatan yang paling 

interaktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

Diilustrasikan sebuah 

kelas yang PD-nya 

membolos lebih dari 50%, 

PU mampu memilih 

nasihat yang santun yang 

dapat membuat PD tidak 

lagi membolos pada hari 

yang lain. 

20 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Disajikan sebuah ilustrasi 

hasil proyek dari sebuah 

kelompok belajar, PU 

mampu mengidentifikasi 

aspek penilaian yang akan 

digunakan untuk menilai 

hasil proyek PD tersebut. 



21     

PU dapat menjelaskan 

kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam 

pemilihan bahan untuk 

penulisan indikator soal 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Disajikan sebuah indikator 

soal, PU dapat 

menunjukkan soal yang 

sesuai dengan indikator 

tersebut 

23     

PU dapat menjelaskan 

konsep pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 

24   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Disajikan data hasil 

penilaian proses dan 

penilaian hasil belajar 

seorang PD, PU mampu 

menentukan Nilai Rapor 

PD berdasarkan data 

tersebut. 

25     

PU mampu 

mengemukakan prinsip 

penyusunan instrumen 

penilaian 

26     
PU dapat menjelaskan 

konsep dasar penilaian. 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Disajikan dalam bentuk 

Tabel, hasil penilaian 

sejumlah PD, PU mampu 

menunjukkan PD yang 

belum tuntas dalam 

pembelajaran tersebut. 

28   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Disajikan data hasil 

penilaian yang memuat 

sejumlah siswa yang 

tuntas dan tidak tuntas, PU 

mampu memilih disain 

yang tepat untuk kegiatan 

remedial berdasarkan data 

tersebut. 



29 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Disajikan ilustrasi PBM 

dari kegiatan Awal hingga 

ke akhir, PU dapat 

menunjukkan kegiatan 

refleksi yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut. 

30   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Disajikan ilustrasi 

kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan, 

PU mampu merumuskan 

masalah PTK sesuai 

dengan ilustrasi tersebut. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu (0) 

Mengoperasikan computer 

personal dan periferalnya 

Menyiapkan penyalaan 

komputer 

2     

Mengoperasikan penyalaan 

komputer sampai dapat 

digunakan 

3     Mengelola sumber daya PC 

4     
Mengoperasikan PC yang 

tersambung ke jaringan lokal 

5     Memasang scanner, printer 

6     
Memasang dan menyiapkan 

penggunaan peripheral 

7     

Melakukan isntalasi periferal 

yang ada sampai dengan 

kondisi siap pakai sesuai user 

manual 

8     

Melakukan pemilihan opsi 

customization dan konfigurasi 

peripheral sesuai kebutuhan 



pemakaian melalui tools yang 

digunakan 

9     
Melakukan deaktivasi 

peralatan yang ada 

10     

Mampu mentransfer 

pengetahuan pengoperasian 

kompeter personal dan 

periferal komputer ini kepada 

siswa masing-masing 

11   

Merakit, menginstalasi, men-

setup, memelihara dan 

melacak serta memecahkan 

masalah (troubleshooting) 

pada komputer personal. 

Memasang seluruh perangkat 

keras sistem komputer 

12     
Menginstalasi sistem operasi 

windows dan linux 

13     
Melakukan setup pada sistem 

operasi windows dan linux 

14     
Mengisntalasi perangkat lunak 

aplikasi 

15     
Mengidentifikasi gejala-gejala 

kerusakan komputer 

16     

Memperbaiki kerusakan 

(troubleshooting) komputer 

personal 

17   

Melakukan pemrograman 

komputer dengan salah satu 

bahasa pemrograman 

berorientasi objek 

Mengidentifikasi diagram alur 

dan algoritma pemrograman 

18     

Mengidentifikasi perintah 

dasar dan menu suatu bahasa 

pemrograman 

19     
Mengidentifikasi Tipe, Nama 

dan Nilai 

20     Mengidentifikasi runtunan 



21     
Membuat program dengan 

pemilihan 

22     
Membuat program dengan 

perulangan 

23     
Membuat program dengan 

prosedur/fungsi 

24     
Membuat program dengan 

larik 

25     

Menyiapkan dan melakukan 

survey untuk menentukan 

kebutuhan data 

26     
Mengoperasikan software 

bahasa pemograman level 1 

27     Konversi data level 1 

28     Menguji program level  

29   

Mengolah kata (word 

processing) dengan komputer 

personal 

Mengidentifikasi anatomi dan 

fungsi perangkat lunak 

pengolah kata 

30     

Membuat dokumen baru 

dengan menggunakan program 

pengolah kata 

31     
Mampu mengedit, mengelola 

dan mencetak dokumen 

32     

Menggunakan menu dan ikon 

yang terdapat dalam perangkat 

lunak pengolah kata 

33     

Membuat dokumen dengan 

melibatkan tabel, gambar, dan 

diagram 

34     
Membuat Object Linking and 

Embedding 

35     

Membuat karya-karya 

menggunakan program 

pengolah kata 



36   

Mengolah lembar kerja 

(spreadsheet) dan grafik 

dengan komputer personal 

Membuat lembar kerja dengan 

menggunakan program lembar 

kerja 

37     

Membuat lembar kerja dengan 

menggunakan program lembar 

kerja 

38     

Membuat lembar kerja dengan 

melibatkan formula, grafik, 

dan gambar 

39     

Menggabungkan karya lembar 

kerja dengan dokumen 

program pengolah kata 

40     

Mampu menggunakan menu 

dan ikon yang terdapat dalam 

perangkat lunak pengolah 

angka 

41     

Mampu menganalisis 

pengambilan keputusan 

dengan perangkat lunak lembar 

kerja 

42     

Mengidentifikasi perangkat 

lunak lembar kerja beserta 

fungsi ikon dan menunya 

43     
Mampu mengedit, mengelola 

dan mencetak lembar kerja 

44   

Mengelola pangkalan data 

(data base) dengan komputer 

personal atau komputer server 

Mengidentifikasi prinsip dasar 

database 

45     
Mengidentifikasi prinsip dasar 

database 

46     

Mengidentifikasi tabel yang 

meliputi perancangan, 

Properties, View dan Wizard 

47     

Mengidentifikasi Form yang 

meliputi perancangan, 

Properties dan Wizard 



48     

Mengidentifikasi queri yang 

meliputi perancangan, 

operator, parameter dan fungsi 

yang terdapat dalam queri 

49     

Mengidentifikasi Report yang 

meliputi perancangan dan 

modifikasi 

50     

Membuat karya menggunakan 

program untuk membuat 

database 

51     
Mengidentifikasi pemeliharaan 

database. 

52   

Mengelola pangkalan data 

(data base) dengan komputer 

personal atau komputer server 

Mengidentifikasi anatomi dan 

fungsi perangkat lunak 

presentasi 

53     

Menggunakan menu dan ikon 

yang terdapat dalam perangkat 

lunak pembuat presentasi 

54     Membuat bahan presentasi 

55     

Mampu mengedit, mengelola 

dan mencetak dokumen 

presentasi 

56     
Membuat animasi dalam 

presentasi 

57     
Mampu memperindah 

presentasi 

58     
Membuat karya menggunakan 

program presentasi 

59   

Membuat media grafis dengan 

menggunakan perangkat lunak 

publikasi 

Mengidentifikasi anatomi 

program membuat grafis 

60     

Menggunakan menu dan ikon 

yang terdapat dalam perangkat 

lunak pembuat grafis 



61     

Membuat grafis dengan 

berbagai variasi warna, bentuk, 

dan ukuran 

62     

Melakukan entry data (grafis) 

dengan menggunakan image 

scanner 

63     

Mengoperasikan software 

pengolah gambar vektor 

(digital illustration) dan 

gambar raster (digital imaging) 

64     Mengoperasikan periferal web 

65     

Melakukan entry data (web) 

dengan menggunakan image 

scanner 

66     

Melakukan entry data (web) 

dengan menggunakan image 

scanner 

67     
Mengoperasikan periferal 

multimedia presentasi 

68     

Melakukan entry data 

(multimedia) dengan 

menggunakan image scanner 

69     
Mengoperasikan software 

multimedia dan presentasi 

70     
Mengoperasikan periferal 

animasi 3D 

71     
Mengoperasikan animasi 3 

dimensi 

72     
Mengoperasikan software web 

design, 2D animation dan FTP. 

73   

Membuat dan memelihara 

jaringan komputer (kabel dan 

nirkabel) 

Mengoperasikan animasi 3 

dimensi 

74     Memahami multi user acces 



75     
Mengoperasikan PC dalam 

satu jaringan 

76     
Mem-back-up dan Me-Restore 

software 

77     
Memahami media transmisi 

(kabel dan nirkabel) 

78     

Menginstalasi perangkat 

jaringan local (local Area 

Network) 

79     

Mendiagnosis permasalahan 

pengoperasian PC yang 

tersambung jaringan 

80     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang koneksi 

81     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang sistem PC 

82     
Melakukan perbaikan 

peripheral 

83     Melakukan perawatan PC 

84     
Melakukan perawatan 

peripheral 

85     

Menginstalasi sistem operasi 

berbasis GUI (Graphical User 

Interface) 

86     
Menginstalasi sistem operasi 

berbasis text 

87     Menginstalasi software 

88     
Mem-Back-Up dan Me-

Restore software 

89     

Menginstalasi perangkat 

jaringan lokal (Local Area 

Network) 



90     

Mendiagnosis permasalahan 

pengoperasian PC yang 

tersambung jaringan 

91     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang koneksi jaringan 

92     

Menginstalasi sistem operasi 

jaringan berbasis GUI 

(Graphical User Interface) 

93     
Menginstalasi sistem operasi 

jaringan berbasis text 

94     

Menginstalasi perangkat 

jaringan berbasis luas (Wide 

Area Network) 

95     

Mendiagnosis permasalahan 

perangkat yang tersambung 

jaringan berbasis luas (Wide 

Area Network) 

96     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang 

97     Memilih aplikasi untuk server 

98     
Memahami prinsip-prinsip 

komunikasi data. 

99   
Membuat dan memelihara 

situs laman (web) 

Mengenal perangkat keras dan 

fungsinya untuk keperluan 

akses web browser 

100     
Mengidentifikasi macam-

macam web browser 

101     
Memahami perintah dasar web 

browser 

102     

Mengoperasi-kan perangkat 

keras dan perangkat lunak 

pendukung pembelajaran 

103     Membuat web dasar 

104     
Mengoperasionalkan blogger 

dan wordpress 



105     

Memahami penamaan dan 

aturan penulisan alamat di 

web. 

106   

Menggunakan sarana 

telekomunikasi (telephone, 

mobilephone, faximile) 

Mengidentifikasi jenis-jenis 

sarana telekomunikasi 

berdasarkan fungsinya 

107     

Menjelaskan manfaat 

penggunaan berbagai sarana 

telekomunikasi 

108     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

perangkat telekomunikasi 

berdasarkan media penghantar 

109     
Memahami cara pemanfaatan 

perangkat telekomunikasi 

110   

Membuat dan menggunakan 

media komunikasi, termasuk 

pemrosesan gambar, audio dan 

video 

Mengoperasikan perangkat 

lunak multimedia 

111     
Mengoperasikan periferal 

perekam suara 

112     
Mengoperasikan periferal 

perekam gambar 

113     
Mengoperasikan perangkat 

lunak penyunting audio 

114     
Mengoperasikan perangkat 

lunak penyunting video 

115     
Mengoperasikan perangkat 

lunak efek visual 

116     
Menguasai image video and 

audio acquisition 

117     
Mengedit dan memanipulasi 

image, video, dan audio 

118     

Menerapkan program grafis 

dan multimedia untuk 

presentasi grafis 



119   

Menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam disiplin atau materi 

pembelajaran lain dan sebagai 

media komunikasi 

Mengenal perangkat keras dan 

fungsinya untuk keperluan 

akses internet 

120     Mengidentifikasi web browser 

121     
Memahami perintah dasar web 

browser 

122     

Memahami penamaan alamat 

internet (URL), alamat surat 

(e-mail) dan aturan penulisan 

alamat di internet 

123     
Membuat surat elektronik (e-

mail) 

124     Membuat Mailing List 

125     

Menggunakan internet untuk 

memperoleh dan mencari 

informasi 

126     
Menggunakan internet untuk 

berkomunikasi langsung 

127   

Mendesain dan mengelola 

lingkungan 

pembelajaran/sumber daya 

dengan memperhatikan 

standar kesehatan dan 

keselamatan 

Mengidentifikasi 

perkembangan perangkat keras 

dan lunak 

128     
Memahami ketentuan 

penggunaan TIK 

129     

Menerapkan prinsip-prinsip 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) dalam 

menggunakan perangkat keras 

dan perangkat lunak TIK 

130     

Mengidentifikasi syarat-syarat 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) dalam 

menggunakan perangkat TIK. 



131   

Mengoperasi-kan perangkat 

keras dan perangkat lunak 

pendukung pembelajaran 

Mengidentifikasi 

perkembangan perangkat keras 

dan lunak 

132     

Mengidentifikasi alat input, 

alat pemroses dan alat output 

dari komputer 

133     

Mampu memasang/mengganti 

komponen Personal Computer 

(PC): hardisk, memori, 

soundcard, dll 

134     
Mengidentifikasi sistem 

operasi dari komputer 

135     

Melakukan operasi dasar 

komputer dengan 

menggunakan salah satu sistem 

operasi 

136     Melakukan manajemen file 

137     Melakukan setting periferal 

138     
Mengidentifikasi aplikasi 

perangkat lunak 

139   

Memahami EULA (End User 

Licence Agreement) dan 

keterbatasan serta keluasan 

penggunaan perangkat lunak 

secara legal 

Mengidentifikasi aturan-aturan 

yang berkaitan dengan etika 

dan moral terhadap perangkat 

lunak TIK 

140     

Menerapkan aturan yang 

berkaitan dengan etika dan 

moral terhadap perangkat keras 

dan perangkat lunak TIK 

Kode : 1.224GJ0000 

Mata Ujian : TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 
Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

Memahami karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

Mampu mengemukakan 

karakteristik psikologi 



fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

dengan aspek fisik, intelektual, 

sosial-emosional, moral, 

spiritual, dan latar belakang 

sosial- budaya. " 

perkembangan pada 

tahapan operasi formal 

menurut pandangan Piaget 

2   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Disajikan kasus PD seperti 

sulit berkonsentrasi, suka 

mengganggu, tatapan mata 

selalu berpindah, ketika 

PBM berlangsung, Peserta 

ujian (PU) mampu 

mengidentifikasi kesulitan 

belajar dari PD tersebut. 

3   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Diilustrasikan sebuah 

pembelajaran yang 

dilakukan oleh seorang 

guru, PU mampu 

menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang 

digunakan oleh guru 

tersebut. 

4     

PU mampu menjelaskan 

ciri yang terdapat dalam 

model pembelajaran, 

pendekatan, metode, dan 

atau strategi pembelajaran 

dengan pendekatan 

pembelajaran 

5 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu. 

Disajikan sebuah tujuan 

pembelajaran, PU mampu 

menentukan pengalaman 

belajar yang paling awal 

diberikan sesuai dengan 

tujuan tersebut. 

6     

PU mampu menentukan 

pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

7   
Memilih materi pembelajaran 

yang diampu yang terkait 

Disajikan ilustrasi tujuan 

pembelajaran dan 

pengalaman belajar, PU 



dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran. 

mampu menentukan 

materi pembelajaran yang 

susuai dengan ilustrasi 

tersebut. 

8 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan. 

Disajikan sebuah 

komponen RPP yang 

rumpang, PU mampu 

menunjukkan bagian yang 

tepat untuk mengisi 

bagian rumpang tersebut. 

9     

Disajikan sebuah indikator 

pembelajaran yang 

mengandung kesalahan, 

PU mampu mengoreksi 

kesalah yang terdapat 

dalam indikator tersebut 

10     

PU mampu 

mengidentifikasi unsur-

unsur yang termuat dalam 

kegiatan pembelajaran 

dalam penulisan RPP. 

11   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan. 

Disajikan gambar/ilustrasi 

PD yang sedang 

memperbaiki komputer 

tanpa mencabut kabel 

listrik, PU mampu 

menemukan kekeliruan 

tersebut.  

12   

Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

Disajikan ilustrasi tentang 

pembelajaran, PU mampu 

menunjukkan media yang 

tepat yang dapat 

digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut. 

13     

PU mampu menjelaskan 

konsep media dan atau 

sumber belajar sebagai 

salah satu piranti 

pencapaian tujuan 

pembelajaran secara utuh 



14 

Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran. 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu. 

Dilustrasikan sebuah slide 

yang kurang baik yang 

akan digunakan untuk 

menjelaskan sebuah 

proses kegiatan praktik 

untuk materi tertentu, PU 

mampu merevisi 

kekeliruan yang terdapat 

dalam slide power point 

tersebut. 

15     

PU mampu 

mengidentifikasi 

kegunaan berbagai media 

pembelajaran. 

16     

PU mampu menjelaskan 

penggunaan e-learning 

dalam pembelajaran 

17 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara 

optimal. 

Diilustrasikan peserta 

didik yang baru saja 

menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Praktiknya, PU 

mampu menyarankan 

dengan tepat kegiatan 

selanjutnya yang dapat 

dilakukan yang berkaitan 

dengan hasil laporan PD 

tersebut. 

18     

PU mampu memilih 

kegiatan yang paling 

interaktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

19 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang 

mendidik yang terbangun 

secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis 

peserta didik untuk ambil 

bagian dalam 

Diilustrasikan sebuah 

kelas yang PD-nya 

membolos lebih dari 50%, 

PU mampu memilih 

nasihat yang santun yang 

dapat membuat PD tidak 

lagi membolos pada hari 

yang lain. 



20 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

Disajikan sebuah ilustrasi 

hasil proyek dari sebuah 

kelompok belajar, PU 

mampu mengidentifikasi 

aspek penilaian yang akan 

digunakan untuk menilai 

hasil proyek PD tersebut. 

21     

PU dapat menjelaskan 

kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam 

pemilihan bahan untuk 

penulisan indikator soal 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

Disajikan sebuah indikator 

soal, PU dapat 

menunjukkan soal yang 

sesuai dengan indikator 

tersebut 

23     

PU dapat menjelaskan 

konsep pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 

24   
Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

Disajikan data hasil 

penilaian proses dan 

penilaian hasil belajar 

seorang PD, PU mampu 

menentukan Nilai Rapor 

PD berdasarkan data 

tersebut. 

25     

PU mampu 

mengemukakan prinsip 

penyusunan instrumen 

penilaian 

26     
PU dapat menjelaskan 

konsep dasar penilaian. 

27 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Disajikan dalam bentuk 

Tabel, hasil penilaian 

sejumlah PD, PU mampu 

menunjukkan PD yang 

belum tuntas dalam 

pembelajaran tersebut. 



28   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan pengayaan. 

Disajikan data hasil 

penilaian yang memuat 

sejumlah siswa yang 

tuntas dan tidak tuntas, PU 

mampu memilih disain 

yang tepat untuk kegiatan 

remedial berdasarkan data 

tersebut. 

29 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Disajikan ilustrasi PBM 

dari kegiatan Awal hingga 

ke akhir, PU dapat 

menunjukkan kegiatan 

refleksi yang tepat sesuai 

dengan ilustrasi tersebut. 

30   

Melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Disajikan ilustrasi 

kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan, 

PU mampu merumuskan 

masalah PTK sesuai 

dengan ilustrasi tersebut. 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu (0) 

Mengoperasikan computer 

personal dan periferalnya 

Menyiapkan penyalaan 

komputer 

2     

Mengoperasikan penyalaan 

komputer sampai dapat 

digunakan 

3     Mengelola sumber daya PC 

4     
Mengoperasikan PC yang 

tersambung ke jaringan lokal 

5     Memasang scanner, printer 



6     
Memasang dan menyiapkan 

penggunaan peripheral 

7     

Melakukan isntalasi periferal 

yang ada sampai dengan 

kondisi siap pakai sesuai user 

manual 

8     

Melakukan pemilihan opsi 

customization dan konfigurasi 

peripheral sesuai kebutuhan 

pemakaian melalui tools yang 

digunakan 

9     
Melakukan deaktivasi 

peralatan yang ada 

10     

Mampu mentransfer 

pengetahuan pengoperasian 

kompeter personal dan 

periferal komputer ini kepada 

siswa masing-masing 

11   

Merakit, menginstalasi, men-

setup, memelihara dan 

melacak serta memecahkan 

masalah (troubleshooting) 

pada komputer personal. 

Memasang seluruh perangkat 

keras sistem komputer 

12     
Menginstalasi sistem operasi 

windows dan linux 

13     
Melakukan setup pada sistem 

operasi windows dan linux 

14     
Mengisntalasi perangkat lunak 

aplikasi 

15     
Mengidentifikasi gejala-gejala 

kerusakan komputer 

16     

Memperbaiki kerusakan 

(troubleshooting) komputer 

personal 

17   
Melakukan pemrograman 

komputer dengan salah satu 

Mengidentifikasi diagram alur 

dan algoritma pemrograman 



bahasa pemrograman 

berorientasi objek 

18     

Mengidentifikasi perintah 

dasar dan menu suatu bahasa 

pemrograman 

19     
Mengidentifikasi Tipe, Nama 

dan Nilai 

20     Mengidentifikasi runtunan 

21     
Membuat program dengan 

pemilihan 

22     
Membuat program dengan 

perulangan 

23     
Membuat program dengan 

prosedur/fungsi 

24     
Membuat program dengan 

larik 

25     

Menyiapkan dan melakukan 

survey untuk menentukan 

kebutuhan data 

26     
Mengoperasikan software 

bahasa pemograman level 1 

27     Konversi data level 1 

28     Menguji program level  

29   

Mengolah kata (word 

processing) dengan komputer 

personal 

Mengidentifikasi anatomi dan 

fungsi perangkat lunak 

pengolah kata 

30     

Membuat dokumen baru 

dengan menggunakan program 

pengolah kata 

31     
Mampu mengedit, mengelola 

dan mencetak dokumen 

32     

Menggunakan menu dan ikon 

yang terdapat dalam perangkat 

lunak pengolah kata 



33     

Membuat dokumen dengan 

melibatkan tabel, gambar, dan 

diagram 

34     
Membuat Object Linking and 

Embedding 

35     

Membuat karya-karya 

menggunakan program 

pengolah kata 

36   

Mengolah lembar kerja 

(spreadsheet) dan grafik 

dengan komputer personal 

Membuat karya-karya 

menggunakan program 

pengolah kata 

37     

Membuat lembar kerja dengan 

menggunakan program lembar 

kerja 

38     

Membuat lembar kerja dengan 

menggunakan program lembar 

kerja 

39     

Membuat lembar kerja dengan 

melibatkan formula, grafik, 

dan gambar 

40     

Menggabungkan karya lembar 

kerja dengan dokumen 

program pengolah kata 

41     

Mampu menggunakan menu 

dan ikon yang terdapat dalam 

perangkat lunak pengolah 

angka 

42     

Mampu menganalisis 

pengambilan keputusan 

dengan perangkat lunak lembar 

kerja 

43     

Mengidentifikasi perangkat 

lunak lembar kerja beserta 

fungsi ikon dan menunya 

44     
Mampu mengedit, mengelola 

dan mencetak lembar kerja 



45   

Mengelola pangkalan data 

(data base) dengan komputer 

personal atau komputer server 

Mengidentifikasi prinsip dasar 

database 

46     

Mengidentifikasi tabel yang 

meliputi perancangan, 

Properties, View dan Wizard 

47     

Mengidentifikasi Form yang 

meliputi perancangan, 

Properties dan Wizard 

48     

Mengidentifikasi queri yang 

meliputi perancangan, 

operator, parameter dan fungsi 

yang terdapat dalam queri 

49     

Mengidentifikasi Report yang 

meliputi perancangan dan 

modifikasi 

50     

Membuat karya menggunakan 

program untuk membuat 

database 

51     
Mengidentifikasi pemeliharaan 

database. 

52   

Mengelola pangkalan data 

(data base) dengan komputer 

personal atau komputer server 

Mengidentifikasi anatomi dan 

fungsi perangkat lunak 

presentasi 

53     

Menggunakan menu dan ikon 

yang terdapat dalam perangkat 

lunak pembuat presentasi 

54     Membuat bahan presentasi 

55     

Mampu mengedit, mengelola 

dan mencetak dokumen 

presentasi 

56     
Membuat animasi dalam 

presentasi 

57     
Mampu memperindah 

presentasi 



58     
Membuat karya menggunakan 

program presentasi 

59   

Membuat media grafis dengan 

menggunakan perangkat lunak 

publikasi 

Mengidentifikasi anatomi 

program membuat grafis 

60     

Menggunakan menu dan ikon 

yang terdapat dalam perangkat 

lunak pembuat grafis 

61     

Membuat grafis dengan 

berbagai variasi warna, bentuk, 

dan ukuran 

62     

Melakukan entry data (grafis) 

dengan menggunakan image 

scanner 

63     

Mengoperasikan software 

pengolah gambar vektor 

(digital illustration) dan 

gambar raster (digital imaging) 

64     Mengoperasikan periferal web 

65     

Melakukan entry data (web) 

dengan menggunakan image 

scanner 

66     

Melakukan entry data (web) 

dengan menggunakan image 

scanner 

67     
Mengoperasikan periferal 

multimedia presentasi 

68     

Melakukan entry data 

(multimedia) dengan 

menggunakan image scanner 

69     
Mengoperasikan software 

multimedia dan presentasi 

70     
Mengoperasikan periferal 

animasi 3D 

71     
Mengoperasikan animasi 3 

dimensi 



72     
Mengoperasikan software web 

design, 2D animation dan FTP. 

73     
Mengoperasikan PC dalam 

satu jaringan 

74   

Membuat dan memelihara 

jaringan komputer (kabel dan 

nirkabel) 

Mengoperasikan animasi 3 

dimensi 

75     Memahami multi user acces 

76     
Mengoperasikan PC dalam 

satu jaringan 

77     
Mem-back-up dan Me-Restore 

software 

78     
Memahami media transmisi 

(kabel dan nirkabel) 

79     

Menginstalasi perangkat 

jaringan local (local Area 

Network) 

80     

Mendiagnosis permasalahan 

pengoperasian PC yang 

tersambung jaringan 

81     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang koneksi 

82     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang sistem PC 

83     
Melakukan perbaikan 

peripheral 

84     Melakukan perawatan PC 

85     
Melakukan perawatan 

peripheral 

86     

Menginstalasi sistem operasi 

berbasis GUI (Graphical User 

Interface) 

87     
Menginstalasi sistem operasi 

berbasis text 



88     Menginstalasi software 

89     
Mem-Back-Up dan Me-

Restore software 

90     

Menginstalasi perangkat 

jaringan lokal (Local Area 

Network) 

91     

Mendiagnosis permasalahan 

pengoperasian PC yang 

tersambung jaringan 

92     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang koneksi jaringan 

93     

Menginstalasi sistem operasi 

jaringan berbasis GUI 

(Graphical User Interface) 

94     
Menginstalasi sistem operasi 

jaringan berbasis text 

95     

Menginstalasi perangkat 

jaringan berbasis luas (Wide 

Area Network) 

96     

Mendiagnosis permasalahan 

perangkat yang tersambung 

jaringan berbasis luas (Wide 

Area Network) 

97     
Melakukan perbaikan dan/atau 

setting ulang 

98     Memilih aplikasi untuk server 

99     
Memahami prinsip-prinsip 

komunikasi data. 

100     Memahami multi user acces 

101     
Mengoperasikan PC dalam 

satu jaringan 

102     
Mem-back-up dan Me-Restore 

software 



103   
Membuat dan memelihara 

situs laman (web) 

Mengenal perangkat keras dan 

fungsinya untuk keperluan 

akses web browser 

104     
Mengidentifikasi macam-

macam web browser 

105     
Memahami perintah dasar web 

browser 

106     

Mengoperasi-kan perangkat 

keras dan perangkat lunak 

pendukung pembelajaran 

107     Membuat web dasar 

108     
Mengoperasionalkan blogger 

dan wordpress 

109     

Memahami penamaan dan 

aturan penulisan alamat di 

web. 

110   

Menggunakan sarana 

telekomunikasi (telephone, 

mobilephone, faximile) 

Mengidentifikasi jenis-jenis 

sarana telekomunikasi 

berdasarkan fungsinya 

111     

Menjelaskan manfaat 

penggunaan berbagai sarana 

telekomunikasi 

112     

Mengidentifikasi jenis-jenis 

perangkat telekomunikasi 

berdasarkan media penghantar 

113     
Memahami cara pemanfaatan 

perangkat telekomunikasi 

114   

Membuat dan menggunakan 

media komunikasi, termasuk 

pemrosesan gambar, audio dan 

video 

Mengoperasikan perangkat 

lunak multimedia 

115     
Mengoperasikan periferal 

perekam suara 

116     
Mengoperasikan periferal 

perekam gambar 



117     
Mengoperasikan perangkat 

lunak penyunting audio 

118     
Mengoperasikan perangkat 

lunak penyunting video 

119     
Mengoperasikan perangkat 

lunak efek visual 

120     
Menguasai image video and 

audio acquisition 

121     
Mengedit dan memanipulasi 

image, video, dan audio 

122     

Menerapkan program grafis 

dan multimedia untuk 

presentasi grafis 

123   

Menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam disiplin atau materi 

pembelajaran lain dan sebagai 

media komunikasi 

Mengenal perangkat keras dan 

fungsinya untuk keperluan 

akses internet 

124     Mengidentifikasi web browser 

125     
Memahami perintah dasar web 

browser 

126     

Memahami penamaan alamat 

internet (URL), alamat surat 

(e-mail) dan aturan penulisan 

alamat di internet 

127     
Membuat surat elektronik (e-

mail) 

128     Membuat Mailing List 

129     

Menggunakan internet untuk 

memperoleh dan mencari 

informasi 

130     
Menggunakan internet untuk 

berkomunikasi langsung 



131   

Mendesain dan mengelola 

lingkungan 

pembelajaran/sumber daya 

dengan memperhatikan 

standar kesehatan dan 

keselamatan 

Mengidentifikasi 

perkembangan perangkat keras 

dan lunak 

132     
Memahami ketentuan 

penggunaan TIK 

133     

Menerapkan prinsip-prinsip 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) dalam 

menggunakan perangkat keras 

dan perangkat lunak TIK 

134     

Mengidentifikasi syarat-syarat 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) dalam 

menggunakan perangkat TIK. 

135   

Mengoperasi-kan perangkat 

keras dan perangkat lunak 

pendukung pembelajaran 

Mengidentifikasi 

perkembangan perangkat keras 

dan lunak 

136     

Mengidentifikasi alat input, 

alat pemroses dan alat output 

dari komputer 

137     

Mampu memasang/mengganti 

komponen Personal Computer 

(PC): hardisk, memori, 

soundcard, dll 

138     
Mengidentifikasi sistem 

operasi dari komputer 

139     

Melakukan operasi dasar 

komputer dengan 

menggunakan salah satu sistem 

operasi 

140     Melakukan manajemen file 

141     Melakukan setting periferal 

142     
Mengidentifikasi aplikasi 

perangkat lunak 



143   

Memahami EULA (End User 

Licence Agreement) dan 

keterbatasan serta keluasan 

penggunaan perangkat lunak 

secara legal 

Mengidentifikasi aturan-aturan 

yang berkaitan dengan etika 

dan moral terhadap perangkat 

lunak TIK 

144     

Menerapkan aturan yang 

berkaitan dengan etika dan 

moral terhadap perangkat keras 

dan perangkat lunak TIK 

Kode : 1.804GF0000 

Mata Ujian : Tunadaksa (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didikdari aspek 

fisik, moral, 

spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar, yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

mental, intelektual, 

emosional dan sosial, 

moral, dan latar belakang  

Mengidentifikasi karakteristik 

anak berkebutuhan khusus. 

2     

Menjelaskan prinsip-prinsip 

identifikasi anak berkebutuhan 

khusus. 

3     
Menentukan prosedur identifikasi 

anak berkebutuhan khusus. 

4     

Menentukan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi dalam melakukan 

identifikasi anak berkebutuhan 

khusus. 

5     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek mental. 



6     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek intelektual. 

7     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek emosional dan sosial. 

8     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek moral. 

9     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek latar belakang sosial dan 

budaya. 

10   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen potensi 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar 

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek fisik anak 

berkebutuhan khusus. 

11     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek mental anak 

berkebutuhan khusus 

12     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek intelektual 

anak berkebutuhan khusus 

13     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek emosional dan 

sosial anak berkebutuhan khusus 

14     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek moral anak 

berkebutuhan khusus 

15     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek latar belakang 

sosial-budaya anak berkebutuhan 

khusus 



16     

Melakukan identifikasi potensi 

yang dimiliki anak berkebutuhan 

khusus. 

17   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen kemampuan 

awal peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi  

Melakukan identifikasi 

kemampuan awal anak anak 

berkebutuhan khusus 

18     

Melakukan asesmen kemampuan 

awal anak anak berkebutuhan 

khusus 

19     
Melakukan identifikasi potensi 

anak anak berkebutuhan khusus 

20     

Melakukan asesmen terhadap 

potensi anak anak berkebutuhan 

khusus 

21   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen kesulitan 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa dalam setiap 

mata pelajaran 

Melakukan identifikasi kesulitan 

belajar anak anak berkebutuhan 

khusus. 

22     

Melakukan asesmen kesulitan 

belajar anak anak berkebutuhan 

khusus. 

23     

Melakukan identifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar bagi anak 

anak berkebutuhan khusus. 

24     

Memilih instrumen identifikasi 

kesulitan belajar anak anak 

berkebutuhan  

25     

Mengelompokkan kesulitan-

kesulitan belajar anak anak 

berkebutuhan khusus. 



26 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memilih berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik bagi anak 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mengidentifikasi teori-teori 

belajar. 

27     Membedakan teori-teori belajar. 

28     

Menguraikan prinsip-prinsip 

umum pembelajaran pada anak 

anak berkebutuhan khusus. 

29     

Menguraikan prinsip-prinsip 

khusus pembelajaran pada anak 

anak berkebutuhan khusus. 

30     
Mendeskripsikan teori belajar 

behaviorisme. 

31     
Mendeskripsikan teori belajar 

kognitivisme 

32     
Mendeskripsikan teori belajar 

konstruktivisme 

33     

Mendeskripsikan pembelajaran 

aktif bagi anak anak berkebutuhan 

khusus 

34     

Mendeskripsikan pembelajaran 

kooperatif bagi anak anak 

berkebutuhan khusus 

35     

Mendeskripsikan pembelajaran 

kontektual bagi anak anak 

berkebutuhan 

36   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dan menyenangkan dalam 

berbagai mata pelajaran 

Menjelaskan pengertian 

pendekatan dan strategi 

pembelejaran. 



bagi anak berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa. 

37     

Menguraikan perbedaan antara 

pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran. 

38     
Mendeskripsikan pendekatan 

pembelajaran saintifik. 

39     

Menggunakan pendekatan saintifik 

pada pembelajaran bagi anak anak 

berkebutuhan khusus. 

40     

Menyusun program pembelajaran 

PAIKEM bagi anak anak 

berkebutuhan khusus. 

41     
Menggunakan model pembelajaran 

berbasis kegiatan (activity base). 

42     

Membedakan prinsip habilitasi dan 

rehabilitasi pada anak anak 

berkebutuhan khusus. 

43     

Mempraktikkan prinsip kasih 

sayang pada pembelajaran bagi 

anak anak berkebutuhan khusus. 

44     

Mempraktikkan prinsip 

keperagaan pada pembelajaran 

bagi anak anak berkebutuhan 

khusus. 

45   
Menerapkan pendekatan 

pembelajaran tematis 

Menjelaskan konsep pembelajaran 

tematis. 

46     
Menganalisis tema-tema 

pembelajaran. 

47     
Menetepkan sub-subtema pada 

setiap pembelajaran. 

48     
Mengidentifikasi bahan-bahan ajar 

yang diperlukan.  



49     
Mempraktikkan pembelajaran 

tematis. 

50 

Mengembangkan 

kurikulum yang 

terkait dengan mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

diampu 

Menerapkan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum untuk peserta 

didik berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mendeskripsikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum bagi 

anak anak berkebutuhan khusus. 

51     

Menganalisis kebutuhan program 

pembelajaran bagi anak anak 

berkebutuhan khusus. 

52     

Menjelaskan prinsip umum 

pengembangan kurikulum bagi 

anak anak berkebutuhan khusus. 

53     

Menjelaskan prinsip khusus 

pengembangan kurikulum bagi 

anak anak berkebutuhan khusus. 

54     

Mendeskripsikan prinsip duplikasi 

dalam pengembangan kurikulum 

bagi anak anak berkebutuhan 

khusus 

55     

Mendeskripsikan prinsip 

modifikasi dalam pengembangan 

kurikulum bagi anak anak 

berkebutuhan khusus 

56     

Mendeskripsikan prinsip omisi 

dalam pengembangan kurikulum 

bagi anak anak berkebutuhan 

khusus 

57   

Menentukan tujuan mata 

pelajaran sekolah dasar 

luar biasa 

Mengidentifikasi komponen-

komponen perumusan tujuan mata 

pelajaran. 

58     
Mendeskripsikan prinsip-prinsip 

perumusan tujuan mata pelajaran. 

59     
Menentukan langkah-langkah 

prumusan tujuan mata pelajaran. 



60     
Merumuskan tujuan mata 

pelajaran. 

61   

Menentukan tujuan mata 

pelajaran program 

kekhususan pada tingkat 

sekolah dasar luar biasa 

Mengidentifikasi komponen-

komponen perumusan program 

pengembangan diri. 

62     

Mendeskripsikan prinsip-prinsip 

perumusan program 

pengembangan diri. 

63     

Menentukan langkah-langkah 

prumusan program pengembangan 

diri. 

64     
Merumuskan tujuan program 

pengembangan diri. 

65   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan semua 

mata pelajaran satuan 

pendidikan sekolah dasar 

luar biasa 

Menjelaskan model-model 

pembelajaran bagi anak anak 

berkebutuhan khusus. 

66     
Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran. 

67     

Menetapkan pengalaman belajar 

bagi anak anak berkebutuhan 

khusus. 

68   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan semua 

mata pelajaran program 

kekhususan pada satuan 

pendidikan sekolah dasar 

luar biasa 

Menjelaskan model-model 

program pengembangan diri anak 

anak berkebutuhan khusus. 

69     

Menyusun langkah-langkah 

program pengembangan diri anak 

anak berkebutuhan khusus. 

70     

Menetapkan pengalaman belajar 

program pengembangan diri anak 

anak berkebutuhan khusus. 



71   

Memilih materi/bahan ajar 

mata pelajaran umum dan 

program kekhususan 

sekolah dasar luar biasa 

yang relevan dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran 

Mengidentifikasi materi ajar yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

anak berkebutuhan khusus. 

72     

Menetapkan materi ajar yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

anak berkebutuhan khusus 

73     

Menyusun materi ajar yang sesuai 

dengan karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus. 

74     

Menggunakan materi ajar yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

anak berkebutuhan khusus. 

75     

Mengidentifikasi program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus. 

76     

Menetapkan program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus 

77     

Menyusun program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus. 

78     

Menggunakan program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus. 

79   

Memilih dan/atau 

mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan, materi dan 

karakteristik peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

Mengidentifikasi media 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus. 



kecerdasan dan bakat 

istimewa 

80     

Menetapkan media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak anak berkebutuhan khusus 

81     

Membuat media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak anak berkebutuhan khusus 

82     

Menggunakan media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak anak berkebutuhan khusus 

83     

Mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus 

84   

Menata materi 

pembelajaran secara benar 

sesuai dengan pendekatan 

yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

usia sekolah dasar 

Menyajikan materi pembelajaran 

sesuai dengan karakteristik anak 

anak berkebutuhan khusus. 

85     
Melakukan kegiatan aperspsi 

dalam kegiatan pendahuluan 

86     
Melakukan kegiatan aperspsi 

dalam kegiatan pendahuluan 

87     

Memberikan motivasi kepada 

peserta didik pada kegiatan 

pendahuluan 

88     
Melakukan kegiatan pendahuluan 

pembelajaran. 

89     
Melakukan kegiatan inti 

pembelajaran 

90     

Memberikan simpulan 

pembelajaran pada kegiatan 

penutup 

91     Melakukan evaluasi pembelajaran 



92     
Memberikan penguatan pada 

kegiatan penutup pembelajaran. 

93 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Â  Menerapkan prinsip-

prinsip perencanaan 

pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus yang 

mendidik termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mampu mempersiapkan prinsip 

modifikasi pembelajaran yang 

mendidik sesuai krakteristik anak 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 

94     

Mampu melaksanakan penerapan 

prinsip modifikasi pembelajaran 

yang mendidik sesuai 

karakteristiki anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 

95   
Mengembangkan rencana 

pembelajaran individual 

Mampu 

merencanakanpengembangan 

model pembelajaran individual 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB. 

96     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan pengembangan model 

pembelajaran individual yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

97   

Menyusun rencana 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas, 

sesuai dengan karakteriistik anak 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 

98     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas, 

sesuai karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 



99     

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di laboratorium, 

sesuai karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

100     

Â  Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

dilaksanaka di laboratorium, sesuai 

karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

101     

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di lapangan, sesuai 

dengan karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 

102     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

ddpat dilaksanakan di lapangan 

sesuai dengan karakteristik anak 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

103   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan model pengembangan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas, sesuai dengan karakteristik 

anak anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB jenjang SDLB 

104     

Mampu menerapkan/ 

melaksanakan model pembelajaran 

individual di kelas yang sesuai 

dengan karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

105     

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan/penerapan prinsip 

pembelajaran yang mendidik di 

laboratorium, yang sesuai dengan 

karakteristik anak anak 



berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

106     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan prinsip pembelajaran 

yang mendidik di laboratorium 

sesuai dengan karakteristik anak 

anak berkebutuhan khusus. 

107     

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan/penerapan prinsip 

pembelajaran yang mendidik di 

lapangan yang sesuai dengan 

karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 

108     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan prinsip pembelajaran 

yang mendidik di lapangan yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 

109   

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa dan mata 

pelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

secara utuh 

Mampu mempersiapkan/ 

menyediakan media pembelajaran 

adaptif yang sesuai dengan 

karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 

110     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan media pembelajaran 

adaptif yang sesuai dengan 

karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 

111   
Mengambil keputusan 

transaksional dalam mata 

Mampu mengambil keputusan 

transaksional dalam mata pelajaran 

sesuai dengan situasi yang 



pelajaran sesuai dengan 

situasi yang berkembang 

berkembang pada anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

112 

Memanfaatkan 

teknologi 

informasidan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memilih teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Mampu menentukan jenis 

teknologi informasi yang sesuai 

dengan kepentingan pembelajaran 

bagi anak anak berkebutuhan 

khusus jenjang SDLB 

113     

Mampu melaksanakan kegiatan 

dengan menggunakan/ 

memanfaatkan jenis teknologi 

informasi yang sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran bagi 

anak anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDL 

114     

Mampu menentukan teknik 

komunikasi yang sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran bagi 

anak anak berkebutuhan  

115     

Mampu melaksanakan komunikasi 

dengan teknik yang sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran bagi 

anak anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB. 

116   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

Mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dalam 

pembelajaransesuaikarakteristik 

anak anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB 

117     

Mampu memanfaatkan sarana 

komunikasi dalam pembelajaran 

sesuai karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

118 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta didik 

untuk 

mengaktualisasikan 

Menggunakan berbagai 

jenis dan manfaat fasilitas 

bagi pengembangan dan 

aktualisasi potensi peserta 

didik berkebutuhan 

Mampu memilih berbagai jenis 

fasilitas sekolah untuk 

pengembangan aktualisasi potensi 

anak anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB 



berbagai potensi 

yang dimiliki 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

119     

Mampu memanfaatkan berbagai 

jenis fasilitas sekolah 

untukpengembangan aktualisasi 

potensi anak anak berkebutuhan 

khusus jenjang SDLB 

120   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik berkebutuhan 

khusus 

mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai 

prestasi belajar secara 

optimal 

Mampu memilih berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

anak anak berkebutuhan 

khususjenjang SDLB dalam 

mengaktualisasikan potensi dan 

mencapai prestasi belajar secara 

optimal 

121     

Mampu menyiapkan/ menyediakan 

berbagai kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB dalam mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai prestasi 

belajar secara optimal 

122     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

anak anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB dalam 

mengaktualisasikan potensi dan 

mencapai prestasi belajar secara 

optimal 

123 

Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

Menerapkan berbagai 

strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik dan 

santun, baik secara lisan 

maupun tulisan 

Mampu menyiapkan strategi 

komunikasi efektif, empatik, dan 

santun untuk kepentingan 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 



124     

Mampu menggunakan strategi 

komunikasi yang efektif, empatik, 

dan santun untuk kepentingan 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

125   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik dengan bahasa yang 

khas dalam interaksi 

pembelajaran yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) enyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, 

(b) 

memberikanpertanyaan 

atau tugas sebagai und 

Mampu membimbing peserta didik 

anak berkebutuhan khusus dalam 

berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

bahasa yang khas dalam interaksi 

pembelajaran yang terbangun 

secara siklikal dalam menyiapkan 

kondisi psikologis peserta didik 

126     

Mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik anak 

berkebutuhan khusus dengan 

bahasa yang khas dalam interaksi 

pembelajaran yang terbangun 

secara siklikal dalam memberikan 

pertanyaan atau tugas sebagai 

undangan kepada pesert 

127     

Mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam interaksi 

pembelajaran yang terbangun 

secara siklikal dalamhal reaksi 

guru terhadap respon peserta didik. 

128 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Menggunakan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran 

Mampu menyiapkan instrumen 

penilaian sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran anak 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB dengan menggunakan 

prinsip-prinsip penilaian. 



129     

Mampu menggunakan instrumen 

penilaian sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan 

kemampuan belajar anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB melalui prinsip-prinsip 

penilaian 

130     

Mampu menyiapkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil belajar 

yang sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak anak berkebutuhan 

khusus jenjang SDLB. 

131     

Mampu menggunakan instrumen 

evaluasi proses dan hasil belajar 

yang sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak anak berkebutuhan 

khusus jenjang SDLB 

132   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran 

Mampu memilih aspek-aspek 

proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang penting untuk dinilai 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran anak anak berkebutuhan 

khusus jenjang SDLB 

133     

Mampu memilih aspek-aspek 

proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dievaluasi yang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan 

kemampuan belajar anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 

134   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mampu memahami pengertian 

penilaian 

135     
Mampu membedakan pengukuran 

dan penilaian 

136     
Mampu memahami tujuan 

penilaian hasil belajar 



137     
Mampu memahami prinsip-prinsip 

penilaian hasil belajar 

138     

Mampu melakukan penilaian 

dengan langkah dan prosedur yang 

benar 

139   

Mengembangkan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

Mampu menyusun kisi-

kisipenyusunansoal 

140     
Mampu mengembangkan 

instrument penilaian pengetahuan 

141     
Mampu mengembangkan 

instrument penilaian pengetahuan 

142     
Mampu mengembangkan 

instrument penilaian pengetahuan 

143   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan 

dengan mengunakan 

berbagai instrumen 

Mampu melakukan skoring 

144     Mampu mengolah hasil penilaian 

145     Mampu merekap hasil penilaian 

146   

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar untuk berbagai 

tujuan 

Mampu menganalisis untuk 

menentukan tingkat kesulitan butir 

soal 

147     

Mampu menganalisis untuk 

menentukan daya pembeda butir 

soal 

148     Mampu melakukan revisi soal 

149   
Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mampu menyelenggarakan 

penilaian pada saat proses 

pembelajaran 

150     
Mampu menyelenggarakan 

penilaian hasil belajar 



151     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilaian 

sikap 

152     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilain 

pengetahuan 

153     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilain 

keterampilan 

154 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Mampu mengevaluasi 

ketercapaian target mutu yang 

telah ditetapkan dalam KTSP. 

155     
Mampu menindaklanjuti hasil 

evaluasi ketercapaian target mutu. 

156   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk merancang 

program remedial 

dan/atau pengayaan 

Mampu merencanakan program 

pembelajaran remedial 

157     
Mampu merencankan program 

pengayaan 

158     
Mampu menentukan KKM untuk 

tahun ajaran berikutnya 

159   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mampu membuat laporan hasil 

penilaian kepada kepala sekolah 

160     
Mampu membuat laporan hasil 

penilaian kepada orang tua/wali. 

161   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

Mampu mengidentifikasi 

informasi hasil penilaian dan 

evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 



162     
Mampu merencanakan 

peningkatan kualitas pembelajaran 

163     
Mampu melaksanakan 

peningkatan kualitas pembelajaran 

164     
Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

peningkatan kualitas pembelajaran 

165 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

Mampu merumuskan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

166     

Mampu merencanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

167     

Mampu melaksanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

168     

Mampu mengevalusi pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

169   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan mata 

pelajaran 

Mampu mengidentifikasi hasil 

refleksi untuk perbaikan dan 

pengembangan matapelajaran 

170     

Mampu menentukan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

171     

Mampu merencanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

172     

Mampu melaksanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

173     

Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 



174   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Mampu merumuskan masalah 

penelitian tindakan kelas/PTK 

175     Mampu membuat proposal PTK 

176     
Mampu menyusun instrument 

PTK 

177     
Mampu melakukan pengumpulan 

data PTK 

178     Mampu mengolah data PTK 

179     
Mampu menyusun laporan hasil 

PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran yang 

diampu 

Menguasai konsep 

bina gerak sebagai 

sarana pemenuhan 

kebutuhan dasar anak. 

Menjelaskan konsep dasar gerak 

2     
Menjabarkan hambatan 

perkembangan motorik 

3     Menguraikan jenis gerak manusia  

4     Menjelaskan tujuan bina gerak 

5     Menjelaskan manfaat bina gerak 

6     Menjelaskan fungsi bina gerak 

7     
Menguraikan ruang lingkup bina 

gerak 

8     Menjelaskan asesmen gerak 

9     
Menjelaskan tujuan umum asesmen 

gerak 



10     
Menjelaskan tujuan khusus asesmen 

gerak 

11     
Menjelaskan ruang lingkup asesmen 

gerak 

12     
Menguraikan prosedur asesmen 

gerak 

13     
Menjelaskan cara melaksanakan 

asesmen gerak 

14     

Menjabarkan Faktor-faktor 

penyebab gangguan fisik dan 

motorik 

15     

Menguraikan dampak dari hambatan 

anak dengan gangguan fisik dan 

motorik 

16     Menjelaskan proses terjadinya gerak 

17     
Mengidentifikasi kelainan gerak 

pada anak tunadaksa 

18     
Menjelaskan program asesmen 

gerak 

19   

Menguasai prinsip, 

teknik, dan prosedur 

pelaksanaan 

pembelajaran bina 

gerak 

Menjelaskan prinsip pembelajaran 

bina gerak 

20     
Menjelaskan teknik pembelajaran 

bina gerak 

21     
Menjelaskan prosedur pembelajaran 

bina gerak 

22     
Mempraktekkan teknik permainan 

gerak pada anak tunadaksa 

23     

Menjelaskan teknik latihan fisik 

dalam pembelajaran bina gerak pada 

anak tunadaksa 

24     
Mempraktekkan pembelajaran gerak 

pindah diri 



25     
Mempraktekkan pembelajaran gerak 

koordinasi motorik kasar 

26     
Mempraktekkan pembelajaran gerak 

koordinasi motorik halus 

27     
Menjelaskan evaluasi pembelajaran 

bina gerak 

28     

Mengidenifikasi jenis permainan 

yang dapat diterapkan dalam 

program bina gerak 

29     
Menyebutkan permainan gerak bagi 

pengembangan motorik  

30     
Mengidentifikasi materi bina diri 

gerak 

31     
Menjelaskan fungsi pengembangan 

bina diri gerak  

32   

Menguasai materi bina 

diri gerak untuk 

pengembangan diri 

dalam penguasaan 

aktifitas kehidupan 

sehari-hari 

Menguraikan pengembangan gerak 

anggota tubuh 

33     
Menguraikan langkah-langkah gerak 

pernafasan 

34     
Menguraikan langkah-langkah gerak 

pindah diri 

35     
Menguraikan tentang 

pengembangan gerak koordinasi 

36     
Menjelaskan berbagai macam alat 

bantu gerak 

37     
Menjabarkan keterampilan 

menolong diri  

38     

Menjabarkan keterampilan 

berkomunikasi dan bersosialisasi 

langsung 



39     
Mempraktekkan program bina diri 

gerak  

40     

Menguraikan keterampilan 

bersosialiasi langsung dan tidak 

langsung 

41     

Menguraikan keterampilan 

menyelamatkan diri dari bahaya 

yang mengancam dirinya  

42     
Menjelaskan sarana prasarana bina 

diri gerak 

43     
Menjelaskan keterampilan gerak 

keseimbangan tubuh 

44     
Menjelaskan rambu-rambu 

pelaksanaan bia diri gerak 

45     
Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran bina diri gerak 

46   

Menguasai konsep 

keterampilan 

vokasional sederhana. 

Menjelaskan pengertian 

keterampilan vokasional sederhana 

bagi anak tunadaksa 

47     
Menyusun program pembelajaran 

vokasional bagi anak tunadaksa 

48     

Mengembangkan model-model 

pembelajaran vokasional bagi anak 

tunadaksa 

49     
Mengevaluasi program vokasional 

bagi anak tunadaksa 

50     

Mendeskripsikan pentingnya 

kemitraan dengan lembaga-lembaga 

terkait. 

51     

Mengembangkan program 

kemitraan dalam pengembangan 

pembelajaran vokasional bagi anak 

anak berkebutuhan khusus. 

52   

Menerapkan prinsip-

prinsip, teknik, dan 

prosedur pelaksanaan 

Menggunakan prinsip-prinsip 

pengembangan keterampilan 



pembelajaran 

keterampilan 

vokasional sederhana. 

vokasional sederhana pada anak 

anak berkebutuhan khusus. 

53     

Menggunakan prinsip-prinsip 

pengembangan keterampilan 

vokasional sederhana pada anak 

anak berkebutuhan khusus. 

54     

Menggunakan teknik pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana 

pada anak tunadaksa 

55     

Menggunakan prosedur 

pengembangan keterampilan 

vokasional sederhana pada anak 

anak berkebutuhan khusus. 

56   

Mempraktekkan materi 

sekurang-kurangnya 

tiga bidang 

keterampilan 

vokasional sederhana. 

Menentukan strategi pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana 

pada anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB. 

57     

Menentukan jenis evaluasi yang 

cocok dengan bidang pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana 

pada anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB. 

58     

Menentukan jenis evaluasi yang 

cocok dengan bidang pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana 

pada anak berkebutuhan khusus  

59     

Mampu menentukan materi-materi 

pengembangan keterampilan 

vokasional sederhana pada anak 

tunadaksa. 

60     

Mampu menentukan strategi 

pengembangan keterampilan 

vokasional sederhana pada anak 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

61     
Mampu melaksanakan 

pengembangan keterampilan 



vokasional sederhana pada anak 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

62     

Mampu menentukan jenis evaluasi 

yang cocok dengan bidang 

pengembangan keterampilan 

vokasional sederhana pada anak 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

63     

Mampu melaksanakan evaluasi 

dengan instrumen penilaian yang 

cocok dengan bidang pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana 

pada anak anak berkebutuhan 

khusus  

64 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran/ 

bidang pengem-

bangan yang diampu 

Memahami standar 

kompetensi mata 

pelajaran SDLB/MILB 

Mampu menentukan kedalaman 

materi pelajaran dari standar 

kompetensi mata pelajaran/bidang 

pengembangan bagi anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang SDLB 

65     

Mampu menentukan 

cakupan/keluasan materi dari 

standar kompetensi mata 

pelajaran/bidang pengembangan 

bagi anak anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB 

66     

Mampu melaksanakan pembelajaran 

dengan cakupan/keluasan materi 

dari standar kompetensi mata 

pelajaran/bidang pengembangan 

anak anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB 

67   

Memahami 

kompetensi dasar mata 

pelajaran SDLB/MILB 

Mampu menentukan kedalaman 

materi dari kompetensi dasar mata 

pelajaran bagi anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang SDLB 

68     

Mampu menentukan 

cakupan/kuluasan materi dari 

kompetensi dasar mata pelajaran 



bagi anak anak berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB 

69   

Memahami tujuan 

pembelajaran mata 

pelajaran SDLB/MILB 

Mampu merumuskan tujuan 

pembelajaran yang relevan dengan 

karakteristik mata pelajaran anak 

tungrahita jenjang SDLB. 

70     

Mampu melaksanakan/ menerapkan 

rumusan tujuan pembelajaran yang 

relevan dengan karakteristik dan 

kemampuan belajar anak tungrahita 

jenjang SDLB 

71 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Memilih materi mata 

pelajaran SDLB/MILB 

yang sesuai dengan 

tingkat karakteristik 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

Mampu menentukan materi 

pelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan anak anak 

berkebutuhan khusus, jenjang SDLB 

72     

Mampu melaksanakan pembelajaran 

dengan materi pelajaran yang sesuai 

dengan potensi kecerdasan anak 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB 

73   

Mengolah materi mata 

pelajaran SDLB/MILB 

secara integratif dan 

kreatif sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik berkebutuhan 

khusus 

Mampu menyusun materi pelajaran 

yang integratif dan kreatif,sesuai 

dengan kemampuan dan 

karakteristik anak anak 

berkebutuhan khusus jenjang SDLB 

74 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara berkelanjut-an 

dengan melaku-kan 

tindakan reflektif 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja 

sendiri secara terus 

menerus 

Mampu merumuskan refleksi 

tehadap kinerja diri sendiri 

75     
Mampu mengklasifikasikan hasil 

kinerja sendiri secara terus menerus 

76     
Mampu mengklasifikasikan hasil 

kinerja sendiri secara terus menerus 



77     
Mampu melaksanakan kegiatan 

untuk memperbaiki kinerja sendiri 

78     

Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan untuk memperbaiki kinerja 

sendiri 

79   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

meningkatkan 

keprofesionalan 

Mampu menganalisis hasil refleksi 

dalam rangka meningkatkan 

keprofesionalan 

80     

Mampu menentukan hasil refleksi 

dalam rangka meningkatkan 

keprofesionalan 

81     

Mampu merencanakan perbaikan 

dalam rangka meningkatkan 

keprofesionalan 

82     

Mampu melaksanakan perbaikan 

dalam rangka meningkatkan 

keprofesionalan 

83     

Mampu mengevaluasi 

pelaksanaanperbaikandalam rangka 

meningkatkan keprofesionalan 

84   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

Mengidentifikasi masalah-masalah 

pembelajaran 

85     
Menyusun proposal penelitian 

tindakan kelas. 

86     

Mampu merumuskan masalah PTK 

dalam pembelajaran pengembangan 

diri 

87     

Mampu menyusun proposal PTK 

dalam pembelajaran pengembangan 

diri 

88     

ampu mengembangkan instrument 

PTK dalam pembelajaran 

pengembangan diri 



89     

Mampu melaksanakan pengumpulan 

data PTK dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

90     

Mampu mengolah data hasil PTK 

dalam pembelajaran pengembangan 

diri 

91     

Mampu menyusun laporan hasil 

PTK dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

92   

Mengikuti kemajuan 

perkembangan ilmu, 

teknologi, dan seni 

dengan belajar dari 

berbagai sumber 

Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan 

pengembanagan ilmu 

93     

Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan 

teknologi 

94     
Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan seni 

95     

Mampu memilih berbagai sumber 

yang berkaiatan dengan 

pengembangan ilmu 

96     
Mampu memilih berbagai sumber 

yang berkaiatan dengan 

97     
Mampu memilih berbagai sumber 

yang berkaiatan dengan seni. 

98 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

berkomunikasi 

Mampu mengoperasikan 

laptop/personal computer (PC). 

99     

Memanfaatkan media interaktif 

dalam berkomunikasi (penggunaan 

sosial media dalam berkomunikasi) 

100     
Mampu mengoperasikan operating 

system (OS) pada PC. 



101 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

pengembangan diri 

 

Kode : 1.803GF0000 

Mata Ujian : Tunagrahita (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didikdari aspek 

fisik, moral, 

spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar, yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

mental, intelektual, 

emosional dan sosial, 

moral, dan latar belakang  

Mengidentifikasi karakteristik 

anak berkebutuhan khusus. 

2     

Menjelaskan prinsip-prinsip 

identifikasi anak berkebutuhan 

khusu 

3     
Menentukan prosedur identifikasi 

anak berkebutuhan khusus. 

4     

Menentukan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi dalam melakukan 

identifikasi anak berkebutuhan 

khusus. 

5     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek mental. 

6     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek intelektual. 



7     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek emosional dan sosial. 

8     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek moral. 

9     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek latar belakang sosial dan 

budaya. 

10   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen potensi 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar 

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek fisik anak 

berkebutuhan khusus. 

11     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek mental anak 

berkebutuhan khusus 

12     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek intelektual 

anak berkebutuhan khusus 

13     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek emosional dan 

sosial anak berkebutuhan khusus 

14     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek moral anak 

berkebutuhan khusus 

15     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek latar belakang 

sosial-budaya anak berkebutuhan 

khusus 

16     

Melakukan identifikasi potensi 

yang dimiliki anak berkebutuhan 

khusus. 



17   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen kemampuan 

awal peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar 

Melakukan identifikasi 

kemampuan awal anak tunagrahita 

18     
Melakukan asesmen kemampuan 

awal anak tunagrahita 

19     
Melakukan identifikasi potensi 

anak tunagrahita 

20     
Melakukan asesmen terhadap 

potensi anak tunagrahita 

21   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen kesulitan 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa dalam setiap 

mata pelajaran 

Melakukan identifikasi kesulitan 

belajar anak tunagrahita. 

22     
Melakukan asesmen kesulitan 

belajar anak tunagrahita. 

23     

Melakukan identifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar bagi anak 

tunagrahita. 

24     
Memilih instrumen identifikasi 

kesulitan belajar anak tunagrahita 

25     
Mengelompokkan kesulitan-

kesulitan belajar anak tunagrahita. 

26 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memilih berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik bagi anak 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

Mengidentifikasi teori-teori 

belajar. 



memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

27     Membedakan teori-teori belajar. 

28     

Menguraikan prinsip-prinsip 

umum pembelajaran pada anak 

tunagrahita 

29   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dan menyenangkan dalam 

berbagai mata pelajaran 

bagi anak berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa. 

Menguraikan prinsip-prinsip 

umum pembelajaran pada anak 

tunagrahita. 

30     

Menguraikan perbedaan antara 

pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran. 

31     
Membedakan prinsip habilitasi dan 

rehabilitasi pada anak tunagrahita. 

32     

Mempraktikkan prinsip kasih 

sayang pada pembelajaran bagi 

anak tunagrahita. 

33     

Mempraktikkan prinsip 

keperagaan pada pembelajaran 

bagi anak tunagrahita. 

34   
Menerapkan pendekatan 

pembelajaran tematis 

Menjelaskan konsep pembelajaran 

tematis. 

35     
Menganalisis tema-tema 

pembelajaran. 

36     
Menetepkan sub-subtema pada 

setiap pembelajaran. 



37     
Mengidentifikasi bahan-bahan ajar 

yang diperlukan.  

38     
Mempraktikkan pembelajaran 

tematis. 

39 

Mengembangkan 

kurikulum yang 

terkait dengan mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

diampu 

Menerapkan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum untuk peserta 

didik berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mendeskripsikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum bagi 

anak tunagrahita. 

40     

Menganalisis kebutuhan program 

pembelajaran bagi anak 

tunagrahita. 

41     

Menjelaskan prinsip umum 

pengembangan kurikulum bagi 

anak tunagrahita. 

42     

Menjelaskan prinsip khusus 

pengembangan kurikulum bagi 

anak tunagrahita. 

43   

Menentukan tujuan mata 

pelajaran sekolah dasar 

luar biasa 

Mengidentifikasi komponen-

komponen perumusan tujuan mata 

pelajaran. 

44     

Â  Menentukan langkah-langkah 

prumusan program pengembangan 

diri. 

45     
Merumuskan tujuan program 

pengembangan diri. 

46   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan semua 

mata pelajaran satuan 

pendidikan sekolah dasar 

luar biasa 

Menjelaskan model-model 

pembelajaran bagi anak 

tunagrahita. 

47     
Menetapkan pengalaman belajar 

bagi anak tunagrahita. 



48   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan semua 

mata pelajaran program 

kekhususan pada satuan 

pendidikan sekolah dasar 

luar biasa 

Menetapkan pengalaman belajar 

bagi anak tunagrahita. 

49     

Menyusun langkah-langkah 

program pengembangan diri anak 

tunagrahita. 

50     

Menggunakan materi ajar yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

tunagrahita. 

51     

Mengidentifikasi program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

tunagrahita. 

52     

Menetapkan program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

tunagrahita 

53     

Menyusun program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

tunagrahita. 

54     

Menggunakan program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

tunagrahita. 

55   

Memilih dan/atau 

mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan, materi dan 

karakteristik peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mengidentifikasi media 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunagrahita. 



56     

Menetapkan media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak tunagrahita 

57     

Membuat media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak tunagrahita 

58     

Menggunakan media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak tunagrahita 

59     

Mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunagrahita. 

60   

Menata materi 

pembelajaran secara benar 

sesuai dengan pendekatan 

yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

usia sekolah dasar 

Menyajikan materi pembelajaran 

sesuai dengan karakteristik anak 

tunagrahita. 

61     
Melakukan kegiatan aperspsi 

dalam kegiatan pendahuluan 

62     

Memberikan motivasi kepada 

peserta didik pada kegiatan 

pendahuluan 

63     
Melakukan kegiatan pendahuluan 

pembelajaran. 

64     
Melakukan kegiatan inti 

pembelajaran 

65     

Memberikan simpulan 

pembelajaran pada kegiatan 

penutup 

66     Melakukan evaluasi pembelajaran 

67     
Memberikan penguatan pada 

kegiatan penutup pembelajaran. 

68 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan prinsip-

prinsip perencanaan 

pembelajaran bagi anak 

Mampu mempersiapkan prinsip 

modifikasi pembelajaran yang 



berkebutuhan khusus yang 

mendidik termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

mendidik sesuai krakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB. 

69     

Mampu melaksanakan penerapan 

prinsip modifikasi pembelajaran 

yang mendidik sesuai 

karakteristiki anak tunagrahita 

jenjang SDLB. 

70   
Mengembangkan rencana 

pembelajaran individual 

Mampu 

merencanakanpengembangan 

model pembelajaran individual 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak tunagrahita jenjang SDLB. 

71     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan pengembangan model 

pembelajaran individual yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB 

72   

Menyusun rencana 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas, 

sesuai dengan karakteriistik anak 

tunagrahita jenjang SDLB. 

73     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas, 

sesuai karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB. 

74     

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di laboratorium, 

sesuai karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB 

75     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

dilaksanaka di laboratorium, sesuai 



karakteristik anak tunagrahita 

jenjang SDLB 

76     

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di lapangan, sesuai 

dengan karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB. 

77     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan pengembangan model 

pembelajaran individual yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB 

78   

Menyusun rencana 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas, 

sesuai dengan karakteriistik anak 

tunagrahita jenjang SDLB. 

79     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas, 

sesuai karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB. 

80     

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di laboratorium, 

sesuai karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB 

81     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

dilaksanaka di laboratorium, sesuai 

karakteristik anak tunagrahita 

jenjang SDLB 

82     

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di lapangan, sesuai 

dengan karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB. 

83     
Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 



ddpat dilaksanakan di lapangan 

sesuai dengan karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB 

84   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan model pengembangan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas, sesuai dengan karakteristik 

anak tunagrahita jenjang SDLB 

jenjang SDLB 

85     

Mampu menerapkan/ 

melaksanakan model pembelajaran 

individual di kelas yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB 

86     

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan/penerapan prinsip 

pembelajaran yang mendidik di 

laboratorium, yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunagrahita 

jenjang SDLB 

87     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan prinsip pembelajaran 

yang mendidik di laboratorium 

sesuai dengan karakteristik anak 

tunagrahita. 

88     

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan/penerapan prinsip 

pembelajaran yang mendidik di 

lapangan yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunagrahita 

jenjang SDLB. 

89     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan prinsip pembelajaran 

yang mendidik di lapangan yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB. 

90   

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik 

Mampu mempersiapkan/ 

menyediakan media pembelajaran 

adaptif yang sesuai dengan 



berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa dan mata 

pelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

secara utuh 

karakteristik anak tunagrahita 

jenjang SDLB. 

91     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan media pembelajaran 

adaptif yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunagrahita 

jenjang SDLB. 

92   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam mata 

pelajaran sesuai dengan 

situasi yang berkembang 

Mampu mengambil keputusan 

transaksional dalam mata pelajaran 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang pada anak tunagrahita 

jenjang SDLB 

93 

Memanfaatkan 

teknologi 

informasidan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memilih teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Mampu menentukan jenis 

teknologi informasi yang sesuai 

dengan kepentingan pembelajaran 

bagi anak tunagrahita jenjang 

SDLB 

94     

Mampu melaksanakan kegiatan 

dengan menggunakan/ 

memanfaatkan jenis teknologi 

informasi yang sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran bagi 

anak tunagrahita jenjang SDL 

95     

Mampu menentukan teknik 

komunikasi yang sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran bagi 

anak tunagrahita jenjang SDLB 

96     

Mampu melaksanakan komunikasi 

dengan teknik yang sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran bagi 

anak tunagrahita jenjang SDLB. 



97   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

Mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dalam 

pembelajaransesuaikarakteristik 

anak tunagrahita jenjang SDLB 

98     

Mampu memanfaatkan sarana 

komunikasi dalam pembelajaran 

sesuai karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB 

99 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta didik 

untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi 

yang dimiliki 

Menggunakan berbagai 

jenis dan manfaat fasilitas 

bagi pengembangan dan 

aktualisasi potensi peserta 

didik berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mampu memilih berbagai jenis 

fasilitas sekolah untuk 

pengembangan aktualisasi potensi 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

100     

Mampu memilih berbagai jenis 

fasilitas sekolah untuk 

pengembangan aktualisasi potensi 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

101     

Mampu memanfaatkan berbagai 

jenis fasilitas sekolah 

untukpengembangan aktualisasi 

potensi anak tunagrahita jenjang 

SDLB 

102   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik berkebutuhan 

khusus 

mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai 

prestasi belajar secara 

optimal 

Mampu memilih berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

anak tunagrahitajenjang SDLB 

dalam mengaktualisasikan potensi 

dan mencapai prestasi belajar 

secara optimal 

103     

Mampu menyiapkan/ menyediakan 

berbagai kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong anak tunagrahita 

jenjang SDLB dalam 

mengaktualisasikan potensi dan 



mencapai prestasi belajar secara 

optimal 

104     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB dalam mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai prestasi 

belajar secara optimal 

105 

Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

Menerapkan berbagai 

strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik dan 

santun, baik secara lisan 

maupun tulisan 

Mampu menyiapkan strategi 

komunikasi efektif, empatik, dan 

santun untuk kepentingan 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunagrahita 

jenjang SDLB 

106     

Mampu menggunakan strategi 

komunikasi yang efektif, empatik, 

dan santun untuk kepentingan 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunagrahita 

jenjang SDLB 

107   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik dengan bahasa yang 

khas dalam interaksi 

pembelajaran yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) enyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, 

(b) 

memberikanpertanyaan 

atau tugas sebagai und 

Mampu membimbing peserta didik 

tunagrahita dalam berkomunikasi 

secara efektif, empatik, dan santun 

dengan bahasa yang khas dalam 

interaksi pembelajaran yang 

terbangun secara siklikal dalam 

menyiapkan kondisi psikologis 

peserta didik 

108     

Mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik tunagrahita 

dengan bahasa yang khas dalam 

interaksi pembelajaran yang 

terbangun secara siklikal dalam 

memberikan pertanyaan atau tugas 

sebagai undangan kepada peserta 

didik untu 



109     

Â  Mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam interaksi 

pembelajaran yang terbangun 

secara siklikal dalamhal reaksi 

guru terhadap respon peserta didik. 

110 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Menggunakan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran 

Mampu menyiapkan instrumen 

penilaian sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran anak 

tunagrahita jenjang SDLB dengan 

menggunakan prinsip-prinsip 

penilaian. 

111     

Mampu menggunakan instrumen 

penilaian sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan 

kemampuan belajar anak 

tunagrahita jenjang SDLB melalui 

prinsip-prinsip penilaian 

112     

Mampu menyiapkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil belajar 

yang sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak tunagrahita jenjang 

SDLB. 

113     

Mampu menyiapkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil belajar 

yang sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak tunagrahita jenjang 

SDLB. 

114     

Mampu menggunakan instrumen 

evaluasi proses dan hasil belajar 

yang sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak tunagrahita jenjang 

SDLB 

115   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

Mampu memilih aspek-aspek 

proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang penting untuk dinilai 

sesuai dengan karakteristik mata 



dengan karakteristik mata 

pelajaran 

pelajaran anak tunagrahita jenjang 

SDLB 

116     

Mampu memilih aspek-aspek 

proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dievaluasi yang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan 

kemampuan belajar anak 

tunagrahita jenjang SDLB. 

117   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mampu memahami pengertian 

penilaian 

118     
Mampu membedakan pengukuran 

dan penilaian 

119     
Mampu memahami tujuan 

penilaian hasi lbelajar 

120     
Mampu memahami prinsip-prinsip 

penilaian hasi lbelajar 

121     

Mampu melakukan penilaian 

dengan langkah dan prosedur yang 

benar 

122   

Mengembangkan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

Mampu menyusun kisi-

kisipenyusunansoal 

123     
Mampu mengembangkan 

instrument penilaian pengetahuan 

124     
Mampu mengembangkan 

instrument penilaian pengetahuan 

125     

Mampu 

mengembangkaninstrument 

penilaian keterampilan 

126   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan 

Mampu melakukan skoring 



dengan mengunakan 

berbagai instrumen 

127     Mampu mengolah hasil penilaian 

128     Mampu merekap hasil penilaian 

129   

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar untuk berbagai 

tujuan 

Mampu menganalisis untuk 

menentukan tingkat kesulitan butir 

soal 

130     

Mampu menganalisis untuk 

menentukan daya pembeda butir 

soal 

131     Mampu melakukan revisi soal 

132   
Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mampu menyelenggarakan 

penilaian pada saat proses 

pembelajaran 

133     
Mampu menyelenggarakan 

penilaian hasil belajar 

134     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilaian 

sikap 

135     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilain 

pengetahuan 

136     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilain 

keterampilan 

137 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Mampu mengevaluasi 

ketercapaian target mutu yang 

telah ditetapkan dalam KTSP. 

138     
Mampu menindaklanjuti hasil 

evaluasi ketercapaian target mutu. 

139   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk merancang 

Mampu merencanakan program 

pembelajaran remedial 



program remedial 

dan/atau pengayaan 

140     
Mampu merencankan program 

pengayaan 

141     
Mampu menentukan KKM untuk 

tahun ajaran berikutnya 

142   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mampu membuat laporan hasil 

penilaian kepada kepala sekolah 

143     
Mampu membuat laporan hasil 

penilaian kepada orang tua/wali. 

144   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

Mampu mengidentifikasi 

informasi hasil penilaian dan 

evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

145     
Mampu merencanakan peningkata 

nkualitas pemb 

146     
Mampu melaksanakan 

peningkatan kualitas pembelajaran 

147     
Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

peningkatan kualitas pembelajaran 

148 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

Mampu merumuskan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

149     

Mampu merencanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

150     

Mampu melaksanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

151     

Mampu mengevalusi pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 



152   

Â  Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan mata 

pelajaran 

Mampu mengidentifikasi hasil 

refleksi untuk perbaikan dan 

pengembangan matapelajaran 

153     

Mampu menentukan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

154     

Mampu merencanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

155     

Mampu melaksanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

156     

Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

157   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Mampu merumuskan masalah 

penelitian tindakan kelas/PTK 

158     Mampu membuat proposal PTK 

159     
Mampu menyusun instrument 

PTK 

160     
Mampu melakukan pengumpulan 

data PTK 

161     Mampu mengolah data PTK 

162     
Mampu menyusun laporan hasil 

PTK 

163     

Mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik berkebutuhan 

Khusus dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi pembelajaran yang 

terbangun secara siklikal dalam 

memberikan pertanyaan atau tugas 

sebagai undangan kepada peserta 

did 



164     

Mampu menggunakan instrumen 

penilaian sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan 

kemampuan belajar anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB melalui prinsip-prinsip 

penilaian 

165     

Mampumelakukan 

penilaiandenganlangkahdan 

prosedur yang benar 

166     

Mampu mengevaluasi 

ketercapaian target mutu yang 

telah ditetapkan dalam KTSP. 

167     

Mampu mengidentifikasi 

informasi hasil penilaian dan 

evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu 

Menguasai konsep 

bina diri sebagai 

sarana pemenuhan 

kebutuhan dasar 

anak 

Menjelaskan tujuan utama pembelajaran 

bina diri bagi siswa tunagrahita jenjang 

SDLB 

2     
Mendeskripsikan hakikat pengembangan 

diri bagi tunagrahita  

3     
Menguraikan latar belakang 

pembelajaran pengembangan diri 

4     
Mendeskripsikan ruang lingkup program 

pengembangan diri. 

5     
Menguraikan prinsip-prinsip program 

pengembangan diri. 

6     
Memberi contoh program pengembangan 

diri. 



7     
Mendeskripsikan konsep dasar interaksi 

sosial 

8     
Menguraikan bentuk-bentuk interaksi 

sosial pada anak tunagrahita 

9     
Menjelaskan perkembangan interaksi 

sosial anak tunagrahita 

10     

10Memberi contoh aplikasi pendekatan 

perilaku pada pengembangan diri siswa 

tunagrahita 

11     
Memberi contoh aplikasi teori kognitif 

dalam bermain 

12     
Memberi contoh aplikasi teori psikologi 

tentang terapi permainan 

13     Mendeskripsikan pengertian bermain 

14     
Mendeskripsikan karakteristik bermain 

pada anak tunagrahita  

15     
Menguraikan tahapan perkembangan 

bermain 

16     
Mendeskripsikan manfaat bermain bagi 

anak tunagrahita. 

17   

Menguasai prinsip, 

teknik, dan prosedur 

pelaksanaan 

pembelajaran bina 

diri 

Menggunakan prinsip-prinsip 

pembelajaran bina diri pada siswa 

tunagrahita jenjang SDLB. 

18     
Menggunakan teknik pembelajaran bina 

diri pada siswa tunagrahita. 

19     
Menggunakan prosedur pembelajaran 

bina diri pada siswa tunagrahita. 

20     

Mengembangkan model pembelajaran 

anak tunagrahita melalui pedekatan 

konseling/ fungsional 

21     

Mendeskripsikan pendekatan dalam 

peningkatan kemampuan komunikasi 

anak tunagrahita. 



22     

Menguraikan tahapan model 

pembelajaran anak tunagrahita melalui 

pedekatan konseling/ fungsional 

23     

Menerapkan pembelajaran bidang 

makanan dan minuman yang relevan 

dengan kebutuhan pengembang-an diri 

anak tunagrahita. 

24     

Mengembangkan model pembelajaran 

bina diri yang relevan dengan kebutuhan 

pengembang-an diri anak tunagrahita. 

25     

Menentukan program pengembangan diri 

yang relevan dengan kebutuhan 

pengembang-an diri anak tunagrahita. 

26     
Menyusun program pembelajaran 

aritmetika 

27     
Menyusun program pembelajaran 

perilaku adaptif. 

28   

Menguasai materi 

bina diri untuk 

pengembangan diri 

anak berkebutuhan 

khusus 

Mengidentifikasi perilaku adaptif anak 

tunagrahita. 

29     
Mengidentifikasi masalah-masalah yang 

dihadapi anak tunagrahita 

30     
Mendeskripsikan pembelajaran 

Keterampilan Bahasa 

31     
Memberi contoh aplikasi permainan 

bahasa untuk anak tunagrahita. 

32     
Memberi contoh aplikasi permainan 

bahasa untuk anak tunagrahita. 

33     
Menguraikan prinsip-prinsip permainan 

bahasa 

34     Menguraikan tipe-tipe permainan bahasa 

35     

Memberi contoh permainan bahasa untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara 

anak tunagrahita  



36     
Menjelaskan pengembangan kemampuan 

ekspresif dan reseptif anak tunagrahita 

37     

Menghubungkan aspek keterampilan 

berbicara yang dikembangkan dalam 

permainan bahasa 

38     
Mendeskripsikan konsep dasar 

komunikasi 

39     Mendeskripsikan fungsi komunikasi 

40     

Mengidentifikasi Hambatan-hambatan 

Komunikasi dan Bahasa Pada Anak 

Tunagrahita 

41     
Menguraikan perkembangan komunikasi 

anak tunagrahita 

42     
Memberi contoh komunikasi verbal pada 

anak tunagrahita 

43     
Memberi contoh komunikasi non verbal 

pada anak tunagrahita 

44     
Memberi contoh berkomunikasi dengan 

anak tunagrahita 

45     
Memberi contoh merawat diri bagi 

tunangahita 

46     
Memberi contoh mengurus diri bagi 

tunagrahita 

47     
Mengidentifikasi hambatan-hambatan 

interaksi sosial anak tunagrahita 

48     
Mendeskripsikan tatacara sosialisasi 

pada anak tunagrahita 

49     
Mendeskripsikantatacara sosialisasi 

dalam keluarga 

50     
Mendeskripsikantatacara sosialisasi 

dengan teman 

51     

Mendeskripsikantatacara sosialisasi di 

lingkunganMendeskripsikantatacara 

sosialisasi di lingkungan 



52     
Memberi contoh menjaga keselamatan 

diri bagi tunagrahita 

53   

Menguasai konsep 

keterampilan 

vokasional 

sederhana. 

Menjelaskan pengertian keterampilan 

vokasional sederhana bagi anak 

tunagrahita 

54     
Menyusun program pembelajaran 

vokasional bagi anak tunagrahita. 

55     

Mengembangkan model-model 

pembelajaran vokasional bagi anak 

tunagrahita. 

56     
Mengevaluasi program vokasional bagi 

anak tunagrahita. 

57     
Mendeskripsikan pentingnya kemitraan 

dengan lembaga-lembaga terkait. 

58     

Mengembangkan program kemitraan 

dalam pengembangan pembelajaran 

vokasional bagi anak tunagrahita. 

59   

Menerapkan 

prinsip-prinsip, 

teknik, dan prosedur 

pelaksanaan 

pembelajaran 

keterampilan 

vokasional 

sederhana. 

Menggunakan prinsip-prinsip 

pengembangan keterampilan vokasional 

sederhana pada anak tunagrahita. 

60     

Menggunakan teknik pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana pada 

anak tunagrahita. 

61     

Menggunakan prosedur pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana pada 

anak tunagrahita. 

62   

Mempraktekkan 

materi sekurang-

kurangnya tiga 

bidang keterampilan 

vokasional 

sederhana. 

Menentukan strategi pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana pada 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 



63     

Menentukan jenis evaluasi yang cocok 

dengan bidang pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana pada 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 

64     

Menentukan jenis instrumen yang 

digunakan dalam penilaian yang cocok 

dengan bidang pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana pada 

anak berkebutuhan khusus jenjang 

SDLB. 

65     

Â  Mampu menentukan materi-materi 

pengembangan keterampilan vokasional 

sederhana pada anak tunagrahita jenjang 

SDLB 

66     

Â  Mampu menentukan strategi 

pengembangan keterampilan vokasional 

sederhana pada anak tunagrahita jenjang 

SDLB 

67     

Mampu melaksanakan pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana pada 

anak tunagrahita jenjang SDLB 

68     

Mampu menentukan jenis evaluasi yang 

cocok dengan bidang pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana pada 

anak tunagrahita jenjang SDLB 

69     

Mampu menentukan jenis instrumen 

yang digunakan dalam penilaian yang 

cocok dengan bidang pengembangan 

keterampilan vokasional sederhana 

70     

Mampu melaksanakan evaluasi dengan 

instrumen penilaian yang cocok dengan 

bidang pengembangan keterampilan 

vokasional sederhana pada anak 

tunagrahita jenjang SDLB. 

71 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran/ 

bidang pengem-

Memahami standar 

kompetensi mata 

pelajaran 

SDLB/MILB 

Mampu menentukan kedalaman materi 

pelajaran dari standar kompetensi mata 

pelajaran/bidang pengembangan bagi 

anak tunagrahita jenjang SDLB 



bangan yang 

diampu 

72     

Mampu menentukan cakupan/keluasan 

materi dari standar kompetensi mata 

pelajaran/bidang pengembangan bagi 

anak tunagrahita jenjang SDLB 

73     

Mampu melaksanakan pembelajaran 

dengan cakupan/keluasan materi dari 

standar kompetensi mata 

pelajaran/bidang pengembangan anak 

tunagrahita jenjang SDLB 

74   

Memahami 

kompetensi dasar 

mata pelajaran 

SDLB/MILB 

Mampu menentukan kedalaman materi 

dari kompetensi dasar mata pelajaran 

bagi anak tunagrahita jenjang SDLB 

75     

Mampu menentukan cakupan/kuluasan 

materi dari kompetensi dasar mata 

pelajaran bagi anak tunagrahita jenjang 

SDLB 

76   

Memahami tujuan 

pembelajaran mata 

pelajaran 

SDLB/MILB 

Mampu merumuskan tujuan 

pembelajaran yang relevan dengan 

karakteristik mata pelajaran anak 

tungrahita jenjang SDLB. 

77     

Mampu melaksanakan/ menerapkan 

rumusan tujuan pembelajaran yang 

relevan dengan karakteristik dan 

kemampuan belajar anak tungrahita 

jenjang SDLB 

78 

Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif 

Memilih materi 

mata pelajaran 

SDLB/MILB yang 

sesuai dengan 

tingkat karakteristik 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus 

Mampu menentukan materi pelajaran 

yang sesuai dengan kemampuan anak 

tunagrahita, jenjang SDLB 

79     

Mampu melaksanakan pembelajaran 

dengan materi pelajaran yang sesuai 

dengan potensi kecerdasan anak 

tunagrahita jenjang SDLB 



80   

Mengolah materi 

mata pelajaran 

SDLB/MILB secara 

integratif dan kreatif 

sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik berkebutuhan 

khusus 

Mampu menyusun materi pelajaran yang 

integratif dan kreatif,sesuai dengan 

kemampuan dan karakteristik anak 

tunagrahita jenjang SDLB 

81     

Mampu memilih strategi pembelajaran 

sesuai materi mata pelajaran yang 

integratif dan kreatif, sesuai kemampuan 

dan karakteristik anak tunagrahita 

jenjang SDLB 

82 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara berkelanjut-

an dengan melaku-

kan tindakan 

reflektif 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja 

sendiri secara terus 

menerus 

Mampu merumuskan refleksi tehadap 

kinerja diri sendiri 

83     
Mampu mengklasifikasikan hasil kinerja 

sendiri secara terus menerus 

84     
Mampu menyusun rencana kegiatan 

untuk memperbaiki kinerja sendiri 

85     
Mampu melaksanakan kegiatan untuk 

memperbaiki kinerja sendiri 

86     

Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan untuk memperbaiki kinerja 

sendiri 

87   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam 

rangka 

meningkatkan 

keprofesionalan 

Mampu menganalisis hasil refleksi dalam 

rangka meningkatkan keprofesionalan 

88     
Mampu menentukan hasil refleksi dalam 

rangka meningkatkan keprofesionalan 

89     
Mampu merencanakan perbaikan dalam 

rangka meningkatkan keprofesionalan 



90     
Mampu melaksanakan perbaikan dalam 

rangka meningkatkan keprofesionalan 

91     

Mampu mengevaluasi 

pelaksanaanperbaikandalam rangka 

meningkatkan keprofesionalan 

92   

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja 

sendiri secara terus 

menerus 

Mampu merumuskan refleksi tehadap 

kinerja diri sendiri 

93     
Mampu melaksanakan perbaikan dalam 

rangka meningkatkan keprofesionalan 

94   

Melakukan 

penelitian tindakan 

kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

Mengidentifikasi masalah-masalah 

pembelajaran 

95     
Menyusun proposal penelitian tindakan 

kelas. 

96     
Mampu merumuskan masalah PTK 

dalam pembelajaran pengembangan diri 

97     
Mampu menyusun proposal PTK dalam 

pembelajaran pengembangan diri 

98     

Mampu mengembangkan instrument 

PTK dalam pembelajaran pengembangan 

diri 

99     

Mampu melaksanakan pengumpulan data 

PTK dalam pembelajaran pengembangan 

diri 

100     
Mampu mengolah data hasil PTK dalam 

pembelajaran pengembangan diri 

101     
Mampu menyusun laporan hasil PTK 

dalam pembelajaran pengembangan diri 

102   

Mengikuti 

kemajuan 

perkembangan ilmu, 

teknologi, dan seni 

Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan 

pengembanagan ilmu 



dengan belajar dari 

berbagai sumber 

103     

Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan 

teknologi 

104     
Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan seni 

105     
Mampu memilih berbagai sumber yang 

berkaiatan dengan pengembangan ilmu 

106     
Mampu memilih berbagai sumber yang 

berkaiatan dengan teknologi 

107     
Mampu memilih berbagai sumber yang 

berkaiatan dengan seni. 

108 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk 

berkomunikasi dan 

mengembangkan 

diri 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

dalam 

berkomunikasi 

Mampu mengoperasikan laptop/personal 

computer (PC). 

109     
Mampu mengoperasikan operating 

system (OS) pada PC. 

110     

Menentukan perangkat pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 

111     Memahami cara kerja internet. 

112     

Mampu berkomunikasi dengan 

memanfaatkan jaringan internet 

(penggunaan email). 

113     

Memanfaatkan media interaktif dalam 

berkomunikasi (penggunaan sosial media 

dalam berkomunikasi) 

114     
Mampu melakukan transfer informasi 

pada media online. 

115   
Memanfaatkan 

teknologi informasi 

Mampu menggunakan perangkat lunak 

pengolah kata (word processor). 



dan komunikasi 

untuk 

pengembangan diri 

116     
Mampu menggunakan perangkat lunak 

pengolah data (spreadsheet). 

117     
Mampu menggunakan perangkat lunak 

pengolah presentasi 

118     
Mampu menggunakan perangkat lunak 

pengolah gambar sederhana. 

119     
Mampu mencari informasi dengan 

menggunakan web browser. 

120     
Mampu mengolah informasi yang 

diperoleh dari internet. 

121     
Mengidentifikasi sumber-sumber 

pembelajaran di media online. 

122     
Menggunakan internet sebagai sumber 

belajar. 

123     
Memahami proses pembelajaran online 

(e-learning).  

124     
Mengidentifikasi faktor-faktor 

keberhasilan pembelajaran online. 

Kode : 1.801GF0000 

Mata Ujian : Tunanetra (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik 

peserta didikdari 

aspek fisik, moral, 

spiritual, sosial, 

kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta 

didik berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar, yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

Mengidentifikasi karakteristik anak 

berkebutuhan khusus. 



mental, intelektual, 

emosional dan sosial, 

moral, dan latar 

belakang  

2     
Menjelaskan prinsip-prinsip identifikasi anak 

berkebutuhan khusus. 

3     
Menentukan prosedur identifikasi anak 

Tunanetra 

4     

Menentukan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam melakukan identifikasi anak 

berkebutuhan khusus. 

5     
Mengidentifikasi karakteristik peserta didik 

berkaitan dengan aspek mental. 

6     
Mengidentifikasi karakteristik peserta didik 

berkaitan dengan aspek intelektual. 

7     
Mengidentifikasi karakteristik peserta didik 

berkaitan dengan aspek emosional dan sosial. 

8     
Mengidentifikasi karakteristik peserta didik 

berkaitan dengan aspek moral. 

9     

Mengidentifikasi karakteristik peserta didik 

berkaitan dengan aspek latar belakang sosial 

dan budaya. 

10   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen potensi 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar 

Melakukan identifikasi dan asesmen pada 

aspek fisik anak berkebutuhan khusus. 

11     
Melakukan identifikasi dan asesmen pada 

aspek mental anak tunanetra 

12     
Melakukan identifikasi dan asesmen pada 

aspek intelektual anaktunanetra 



13     
Melakukan identifikasi dan asesmen pada 

aspek emosional dan sosial anak tunanetra 

14     
Melakukan identifikasi dan asesmen pada 

aspek moral anak tunanetra 

15     

Melakukan identifikasi dan asesmen pada 

aspek latar belakang sosial-budaya anak 

tunanetra 

16     
Melakukan identifikasi potensi yang dimiliki 

anak Tunanetra. 

17   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen 

kemampuan awal 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar 

Melakukan identifikasi kemampuan awal anak 

tunanetra 

18     
Melakukan asesmen kemampuan awal anak 

tunanetra 

19     Melakukan identifikasi potensi anak tunanetra 

20     
Melakukan asesmen terhadap potensi anak 

tunanetra 

21   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen kesulitan 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa dalam setiap 

mata pelajaran 

Melakukan identifikasi kesulitan belajar anak 

tunanetra. 

22     
Melakukan asesmen kesulitan belajar anak 

tunanetra. 

23     
Melakukan identifikasi faktor-faktor kesulitan 

belajar bagi anak tunanetra. 



24     
Memilih instrumen identifikasi kesulitan 

belajar anak tunanetra. 

25     
Mengelompokkan kesulitan-kesulitan belajar 

anak tunanetra. 

26 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memilih berbagai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik bagi 

anak berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mengidentifikasi teori-teori belajar. 

27     Membedakan teori-teori belajar. 

28     
Menguraikan prinsip-prinsip umum 

pembelajaran pada anak tunanetra. 

29     
Menguraikan prinsip-prinsip khusus 

pembelajaran pada anak tunanetra. 

30     Mendeskripsikan teori belajar behaviorisme. 

31     Mendeskripsikan teori belajar kognitivisme 

32     Mendeskripsikan teori belajar konstruktivisme 

33     
Mendeskripsikan pembelajaran aktif bagi 

anak tunanetra 

34     
Mendeskripsikan pembelajaran kooperatif 

bagi anak tunanetra 

35     
Mendeskripsikan pembelajaran kontektual 

bagi anak tunanetra 

36   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dan menyenangkan 

dalam berbagai mata 

pelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus 

Menjelaskan pengertian pendekatan dan 

strategi pembelejaran. 



termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa. 

37     
Menguraikan perbedaan antara pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik pembelajaran. 

38     
Mendeskripsikan pendekatan pembelajaran 

saintifik. 

39     
Menggunakan pendekatan saintifik pada 

pembelajaran bagi anak tunanetra. 

40     
Menyusun program pembelajaran PAIKEM 

bagi anak tunanetra. 

41     
Menggunakan model pembelajaran berbasis 

kegiatan (activity base). 

42     
Membedakan prinsip habilitasi dan 

rehabilitasi pada anak tunanetra. 

43     
Mempraktikkan prinsip kasih sayang pada 

pembelajaran bagi anak tunanetra. 

44     
Mempraktikkan prinsip keperagaan pada 

pembelajaran bagi anak tunanetra. 

45   

Menerapkan 

pendekatan 

pembelajaran tematis 

enjelaskan konsep pembelajaran tematis. 

46     Menganalisis tema-tema pembelajaran. 

47     
Menetepkan sub-subtema pada setiap 

pembelajaran. 

48     
engidentifikasi bahan-bahan ajar yang 

diperlukan 

49     Mempraktikkan pembelajaran tematis. 

50 

Mengembangkan 

kurikulum yang 

terkait dengan mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan 

yang diampu 

Menerapkan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum untuk 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

Mendeskripsikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum bagi anak 

tunanetra. 



memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

51     
Menganalisis kebutuhan program 

pembelajaran bagi anak tunanetra. 

52     
Menjelaskan prinsip umum pengembangan 

kurikulum bagi anak tunanetra. 

53     
Menjelaskan prinsip khusus pengembangan 

kurikulum bagi anak tunanetra. 

54     
Mendeskripsikan prinsip duplikasi dalam 

pengembangan kurikulum bagi anak tunanetra 

55     
Mendeskripsikan prinsip modifikasi dalam 

pengembangan kurikulum bagi anak tunanetra 

56     
Mendeskripsikan prinsip omisi dalam 

pengembangan kurikulum bagi anak tunanetra 

57   

Menentukan tujuan 

mata pelajaran sekolah 

dasar luar biasa 

Mengidentifikasi komponen-komponen 

perumusan tujuan mata pelajaran. 

58     
Mendeskripsikan prinsip-prinsip perumusan 

tujuan mata pelajaran. 

59     
Menentukan langkah-langkah prumusan 

tujuan mata pelajaran. 

60     Merumuskan tujuan mata pelajaran. 

61   

Menentukan tujuan 

mata pelajaran 

program kekhususan 

pada tingkat sekolah 

dasar luar biasa 

Mengidentifikasi komponen-komponen 

perumusan program pengembangan diri. 

62     
Mendeskripsikan prinsip-prinsip perumusan 

program pengembangan diri. 

63     
Menentukan langkah-langkah prumusan 

program pengembangan diri. 

64     
Merumuskan tujuan program pengembangan 

diri. 



65   

Menentukan 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan semua 

mata pelajaran satuan 

pendidikan sekolah 

dasar luar biasa 

Menjelaskan model-model pembelajaran bagi 

anak tunanetra. 

66     Menyusun langkah-langkah pembelajaran. 

67     
Menetapkan pengalaman belajar bagi anak 

tunanetra 

68   

Menentukan 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan semua 

mata pelajaran 

program kekhususan 

pada satuan pendidikan 

sekolah dasar luar 

biasa 

Menjelaskan model-model program 

pengembangan diri anak tunanetra. 

69     
Menyusun langkah-langkah program 

pengembangan diri anak tunanetra. 

70     
Menetapkan pengalaman belajar program 

pengembangan diri anak tunanetra. 

71   

Memilih materi/bahan 

ajar mata pelajaran 

umum dan program 

kekhususan sekolah 

dasar luar biasa yang 

relevan dengan 

pengalaman belajar 

dan tujuan 

pembelajaran 

Mengidentifikasi materi ajar yang sesuai 

dengan karakteristik anak tunanetra. 

72     
Menetapkan materi ajar yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunanetra 

73     
Menyusun materi ajar yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunanetra. 

74     
Menggunakan materi ajar yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunanetra. 



75     

Mengidentifikasi program pengembangan diri 

yang sesuai dengan karakteristik anak 

tunanetra. 

76     

Menetapkan program pengembangan diri 

yang sesuai dengan karakteristik anak 

tunanetra 

77     
Menyusun program pengembangan diri yang 

sesuai dengan karakteristik anak tunanetra. 

78     

Menggunakan program pengembangan diri 

yang sesuai dengan karakteristik anak 

tunanetra. 

79   

Memilih dan/atau 

mengembangkan 

media pembelajaran 

yang sesuai dengan 

tujuan, materi dan 

karakteristik peserta 

didik berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mengidentifikasi media pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik anak tunanetra. 

80     
Menetapkan media pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik anak tunanetra 

81     
Membuat media pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik anak tunanetra 

82     
Menggunakan media pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik anak tunanetra 

83     
Mengembangkan media pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik anak tunanetra 

84   

Menata materi 

pembelajaran secara 

benar sesuai dengan 

pendekatan yang 

dipilih dan 

karakteristik peserta 

didik usia sekolah 

dasar 

Menyajikan materi pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik anak tunanetra. 



85     
Melakukan kegiatan aperspsi dalam kegiatan 

pendahuluan 

86     
Memberikan motivasi kepada peserta didik 

pada kegiatan pendahuluan 

87     
Melakukan kegiatan pendahuluan 

pembelajaran. 

88     Melakukan kegiatan inti pembelajaran 

89     
Memberikan simpulan pembelajaran pada 

kegiatan penutup 

90     Melakukan evaluasi pembelajaran 

91     
Memberikan penguatan pada kegiatan 

penutup pembelajaran. 

92 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan prinsip-

prinsip perencanaan 

pembelajaran bagi 

anak berkebutuhan 

khusus yang mendidik 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mampu mempersiapkan prinsip modifikasi 

pembelajaran yang mendidik sesuai 

krakteristik anak tunanetra jenjang SDLB. 

93     

Mampu melaksanakan penerapan prinsip 

modifikasi pembelajaran yang mendidik 

sesuai karakteristiki anak tunanetra jenjang 

SDLB. 

94   

Mengembangkan 

rencana pembelajaran 

individual 

Mampu merencanakanpengembangan model 

pembelajaran individual yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunanetra jenjang SDLB. 

95     

Mampu melaksanakan/ menerapkan 

pengembangan model pembelajaran 

individual yang sesuai dengan karakteristik 

anak tunanetra jenjang SDLB 

96   

Menyusun rencana 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam 

Mampu merencanakan pembelajaran yang 

dapat dilaksanakan di dalam kelas, sesuai 

dengan karakteriistik anak tunanetra jenjang 

SDLB. 



kelas, laboratorium, 

maupun lapangan 

97     

Mampu menyusun langkah-langkah 

pembelajaran yang dapat dilaksanakan di 

dalam kelas, sesuai karakteristik anak 

tunanetra jenjang SDLB. 

98     

ampu merencanakan pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di laboratorium, sesuai 

karakteristik anak tunanetra jenjang SDLB 

99     

Mampu menyusun langkah-langkah 

pembelajaran yang dapat dilaksanaka di 

laboratorium, sesuai karakteristik anak 

tunanetra jenjang SDLB 

100     

Mampu merencanakan pembelajaran yang 

dapat dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan 

karakteristik anak tunanetra jenjang SDLB. 

101     

Mampu menyusun langkah-langkah 

pembelajaran yang dapat ddpat dilaksanakan 

di lapangan sesuai dengan karakteristik anak 

tunanetra jenjang SDLB 

102   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

Mampu mempersiapkan pelaksanaan model 

pengembangan pembelajaran yang mendidik 

di kelas, sesuai dengan karakteristik anak 

tunanetra jenjang SDLB jenjang SDLB 

103     

Mampu menerapkan/ melaksanakan model 

pembelajaran individual di kelas yang sesuai 

dengan karakteristik anak tunanetra jenjang 

SDLB 

104     

ampu mempersiapkan pelaksanaan/penerapan 

prinsip pembelajaran yang mendidik di 

laboratorium, yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunanetra jenjang SDLB 

105     

Mampu melaksanakan/ menerapkan prinsip 

pembelajaran yang mendidik di laboratorium 

sesuai dengan karakteristik anak tunanetra. 

106     
Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan/penerapan prinsip pembelajaran 



yang mendidik di lapangan yang sesuai 

dengan karakteristik anak tunanetra jenjang 

SDLB. 

107     

Mampu melaksanakan/ menerapkan prinsip 

pembelajaran yang mendidik di lapangan 

yang sesuai dengan karakteristik anak 

tunanetra jenjang SDLB. 

108   

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa dan mata 

pelajaran untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran secara 

utuh 

Mampu mempersiapkan/ menyediakan media 

pembelajaran adaptif yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunanetra jenjang SDLB. 

109     

ampu melaksanakan/ menerapkan media 

pembelajaran adaptif yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunanetra jenjang SDLB. 

110   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam 

mata pelajaran sesuai 

dengan situasi yang 

berkembang 

Mampu mengambil keputusan transaksional 

dalam mata pelajaran sesuai dengan situasi 

yang berkembang pada anak tunanetra jenjang 

SDLB 

111 

Memanfaatkan 

teknologi 

informasidan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memilih teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Mampu menentukan jenis teknologi informasi 

yang sesuai dengan kepentingan pembelajaran 

bagi anak tunanetra jenjang SDLB 

112     

Mampu melaksanakan kegiatan dengan 

menggunakan/ memanfaatkan jenis teknologi 

informasi yang sesuai dengan kepentingan 

pembelajaran bagi anak tunanetra jenjang 

SDL 



113     

Mampu menentukan teknik komunikasi yang 

sesuai dengan kepentingan pembelajaran bagi 

anak tunanetra jenjang SDLB 

114     

Mampu melaksanakan komunikasi dengan 

teknik yang sesuai dengan kepentingan 

pembelajaran bagi anak tunanetra jenjang 

SDLB. 

115   

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

pembelajaran 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi 

dalam pembelajaransesuaikarakteristik anak 

tunanetra jenjang SDLB 

116     

Mampu memanfaatkan sarana komunikasi 

dalam pembelajaran sesuai karakteristik anak 

tunanetra jenjang SDLB 

117 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta 

didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi 

yang dimiliki 

Menggunakan 

berbagai jenis dan 

manfaat fasilitas bagi 

pengembangan dan 

aktualisasi potensi 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mampu memilih berbagai jenis fasilitas 

sekolah untuk pengembangan aktualisasi 

potensi anak tunanetra jenjang SDLB 

118     

Mampu memanfaatkan berbagai jenis fasilitas 

sekolah untukpengembangan aktualisasi 

potensi anak tunanetra jenjang SDLB 

119   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai 

prestasi belajar secara 

optimal 

Mampu memilih berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong anak 

tunanetrajenjang SDLB dalam 

mengaktualisasikan potensi dan mencapai 

prestasi belajar secara optimal 

120     

Mampu menyiapkan/ menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk mendorong anak 

tunanetra jenjang SDLB dalam 



mengaktualisasikan potensi dan mencapai 

prestasi belajar secara optimal 

121     

Mampu melaksanakan/ menerapkan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk mendorong anak 

tunanetra jenjang SDLB dalam 

mengaktualisasikan potensi dan mencapai 

prestasi belajar secara optimal 

122 

Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan 

santun dengan 

peserta didik 

Menerapkan berbagai 

strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik 

dan santun, baik secara 

lisan maupun tulisan 

Mampu menyiapkan strategi komunikasi 

efektif, empatik, dan santun untuk 

kepentingan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunanetra jenjang SDLB 

123     

Mampu menggunakan strategi komunikasi 

yang efektif, empatik, dan santun untuk 

kepentingan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak tunanetra jenjang SDLB 

124   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik dengan bahasa 

yang khas dalam 

interaksi pembelajaran 

yang terbangun secara 

siklikal dari (a) 

enyiapan kondisi 

psikologis peserta 

didik, (b) 

memberikanpertanyaan 

atau tugas sebagai 

unda 

Mampu membimbing peserta didik tunanetra 

dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, 

dan santun dengan bahasa yang khas dalam 

interaksi pembelajaran yang terbangun secara 

siklikal dalam menyiapkan kondisi psikologis 

peserta didik 

125     

Mampu berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan peserta didik 

tunanetra dengan bahasa yang khas dalam 

interaksi pembelajaran yang terbangun secara 

siklikal dalam memberikan pertanyaan atau 

tugas sebagai undangan kepada peserta didik 

untuk m 

126     

Mampu berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan peserta didik 

dengan bahasa yang khas dalam interaksi 

pembelajaran yang terbangun secara siklikal 



dalamhal reaksi guru terhadap respon peserta 

didik. 

127 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Menggunakan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran 

Mampu menyiapkan instrumen penilaian 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran 

anak tunanetra jenjang SDLB dengan 

menggunakan prinsip-prinsip penilaian. 

128     

Mampu menggunakan instrumen penilaian 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan 

kemampuan belajar anak tunanetra jenjang 

SDLB melalui prinsip-prinsip penilaian 

129     

Mampu menyiapkan instrumen evaluasi 

proses dan hasil belajar yang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak tunanetra jenjang SDLB. 

130     

Mampu menggunakan instrumen evaluasi 

proses dan hasil belajar yang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak tunanetra jenjang SDLB 

131   

Menentukan aspek-

aspek proses dan hasil 

belajar yang penting 

untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik 

mata pelajaran 

Mampu memilih aspek-aspek proses 

pembelajaran dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran anak tunanetra jenjang SDLB 

132     

Mampu memilih aspek-aspek proses 

pembelajaran dan hasil belajar yang penting 

untuk dievaluasi yang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak tunanetra jenjang SDLB. 

133   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mampumemahamipengertianpenilaian 

134     Mampumembedakanpengukurandanpenilaian 

135     Mampumemahamitujuanpenilaianhasilbelajar 



136     
Mampumemahamiprinsip-

prinsippenilaianhasilbelajar 

137     
Mampumelakukanpenilaiandenganlangkahdan 

prosedur yang benar 

138   

Mengembangkan 

instrumen penilaian 

dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mampu menyusun kisi-kisipenyusunansoal 

139     
Mampu mengembangkan instrument penilaian 

pengetahuan 

140     
Mampu mengembangkan instrument penilaian 

pengetahuan 

141     
Mampu mengembangkaninstrument penilaian 

keterampilan 

142   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan 

hasil belajar secara 

berkesinambungan 

dengan mengunakan 

berbagai instrumen 

Mampu melakukan skoring 

143     Mampu mengolah hasil penilaian 

144     Mampu merekap hasil penilaian 

145   

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan 

hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

Mampu menganalisis untuk menentukan 

tingkat kesulitan butir soal 

146     
Mampu menganalisis untuk menentukan daya 

pembeda butir soal 

147     ampu melakukan revisi soal 

148   
Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mampu menyelenggarakan penilaian pada 

saat proses pembelajaran 

149     
Mampu menyelenggarakan penilaian hasil 

belajar 

150     
Mampu melakukan langkah-langkah 

pelaksanaan penilaian sikap 



151     
Mampu melakukan langkah-langkah 

pelaksanaan penilain pengetahuan 

152     
Mampu melakukan langkah-langkah 

pelaksanaan penilain keterampilan 

153 

Memanfaatkan 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

Mampu mengevaluasi ketercapaian target 

mutu yang telah ditetapkan dalam KTSP. 

154     
Mampu menindaklanjuti hasil evaluasi 

ketercapaian target mutu. 

155   

Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk merancang 

program remedial 

dan/atau pengayaan 

Mampu merencanakan program pembelajaran 

remedial 

156     Mampu merencankan program pengayaan 

157     
Mampu menentukan KKM untuk tahun ajaran 

berikutnya 

158   

Mengkomunikasikan 

hasil penilaian dan 

evaluasi kepada 

pemangku kepentingan 

Mampu membuat laporan hasil penilaian 

kepada kepala sekolah 

159     
Mampu membuat laporan hasil penilaian 

kepada orang tua/wali. 

160   

Memanfaatkan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Mampu mengidentifikasi informasi hasil 

penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

161     
Mampu merencanakan peningkata nkualitas 

pemb 

162     
Mampu melaksanakan peningkatan kualitas 

pembelajaran 



163     
Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

peningkatan kualitas pembelajaran 

164 

Melakukan 

tindakan reflektif 

untuk peningkatan 

kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah 

dilaksanakan 

Mampu merumuskan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

165     
Mampu melaksanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah dilaksananakan 

166     
Mampu mengevalusi pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran yang telah dilaksananakan 

167   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk 

perbaikan dan 

pengembangan mata 

pelajaran 

Mampu mengidentifikasi hasil refleksi untuk 

perbaikan dan pengembangan matapelajaran 

168     
Mampu menentukan perbaikan pembelajaran 

yang telah dilaksananakan 

169     
Mampu merencanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

170     
Mampu melaksanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

171     
Mampu mengevaluasi pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

172   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Mampu merumuskan masalah penelitian 

tindakan kelas/PTK 

173     Mampu membuat proposal PTK 

174     Mampu menyusun instrument PTK 

175     Mampu melakukan pengumpulan data PTK 

176     Mampu mengolah data PTK 

177     Mampu menyusun laporan hasil PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 



PROFESIONAL 

1 

Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

diampu 

Menerapkan bidang-bidang 

pengembangan program 

kekhususan sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik 

berkebutuhan khusus 

TKLB/RALB, yang 

meliputi Dasar-dasar 

Tulisan Braille, Orientasi 

dan Mobilitas, Bina 

Komunikasi Persepsi Bunyi 

dan Irama, Bina Diri, Bina 

Ger 

Mengemukakan 

pengembangan sensori motor 

untuk Pra membaca Braille 

2     

Mengidentifikasi 

pengembangan sensori motor 

untuk latihan Pra membaca 

Braille 

3     

Menyusun program 

pengembangan sensorimotor 

anak tuanetra 

4     

Merancang asesmen 

sensorimotor untuk anak 

tunanetra 

5     
mengemukakan pengembangan 

Konsep pada anak tunanetra 

6     

Merancang asesmen 

pengembangan konsep anak 

tunanetra 

7     

Mengidentifikasi program 

pengembangan konsep pada 

anak tunanetra 

8     

menyusun program 

pengembangan konsep pada 

anak tunanetra 

9     
Mengemukakan Dasar Braille 

Indonesia 

10     
Memahami Dasar Braille 

Indonesia 



11     
Memahami tulisan Braille 

Matematika 

12     
Memahami Tulisan Braille 

Musik 

13     
Memahami Tulisan Braille 

Inggris 

14     
Memahami Tulisan Braille 

Arab 

15     Memahami Tulisan Singkat 

16   

Menguasai konsep orientasi 

mobilitas sebagai sarana 

pemenuhan kebutuhan 

orientasi dan mobilitas anak 

berkebutuhan khusus 

Mengemukakan Konsep 

Pengembangan Orientasi 

Mobilitas Sosial dan 

komunikasi 

17     

Menjelaskan tujuan 

pengembangan kemampuan 

orientasi dan mobilitas 

18     

Menjelaskan ruang lingkup 

Program Pengembangan 

Orientasi Mobilitas Sosial dan 

komunikasi 

19     
Merancang asesmen Orientasi 

dan Mobilitas 

20   

Menguasai prinsip, teknik, 

dan prosedur pembelajaran 

orientasi mobilitas 

Mengemukakan prinsip 

orientasi dan mobilitas 

21     

Mengemukakan teknik 

pembelajaran orientasi dan 

mobilitas (3) 

22     

mengemukakan prosedur 

pembelajaran orientasi dan 

mobilitas 

23   
Menguasai materi orientasi 

mobilitas 

Melakukan bepergian dengan 

teknik pendamping awas di 

lingkungan dekat sekolah (6) 



24     

Melakukan Bepergian dengan 

teknik melindungi diri di 

lingkungan sekolah 

25     Melakukan orientasi ruang  

26     

Melakukan Penggunaan teknik 

tongkat di lingkungan terbatas 

(3) 

27     
Melakukan Teknik tongkat di 

lingkungan sekitar sekolah 

28     
Melakukan Teknik tongkat di 

lingkungan perumahan 

29     
Penggunaan teknik tongkat 

dilingkungan perkotaan 

30     
Penggunaan teknik tongkat di 

pusat perbelanjaan 

31     Memelihara kesehatan pribadi 

32     
Merawat dan memelihara 

pakaian. 

33     

Menggunakan kompor 

(minyak, gas, kayu bakar, 

arang, briket) 

34     Menyiapkan makanan 

35     
Menggunakan etika di meja 

makan 

36     

Menjelaskan kesiapan peserta 

didik untuk belajar membaca 

dan menulis Braille 

37     

Menjelaskan dan 

mensimulasikan penggunaan 

media baca-tulis awal bagi 

peserta didik low vision 

38     

Menjelaskan dan 

mensimulasikan tatacara 

bergaul dengan etika yang 

benar 



39     Mengelolaan keuangan 

40     Manajemen kerja 

41     Menggunakan waktu 

42     Reproduksi manusia 

43 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara berkelanjut-an 

dengan melaku-kan 

tindakan reflektif 

Melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus 

Mampu merumuskan refleksi 

tehadap kinerja diri sendiri 

44     

Mampu mengklasifikasikan 

hasil kinerja sendiri secara 

terus menerus 

45     

Mampu menyusun rencana 

kegiatan untuk memperbaiki 

kinerja sendiri 

46     

Mampu melaksanakan kegiatan 

untuk memperbaiki kinerja 

sendiri 

47     

Mampu mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan untuk 

memperbaiki kinerja sendiri 

48   

Memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka 

meningkatkan 

keprofesionalan 

Mampu menganalisis hasil 

refleksi dalam rangka 

meningkatkan keprofesionalan 

49     

Mampu menentukan hasil 

refleksi dalam rangka 

meningkatkan keprofesionalan 

50     

Mampu merencanakan 

perbaikan dalam rangka 

meningkatkan keprofesionalan 

51     

Mampu melaksanakan 

perbaikan dalam rangka 

meningkatkan keprofesionalan 

52     
Mampu mengevaluasi 

pelaksanaanperbaikandalam 



rangka meningkatkan 

keprofesionalan 

53   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

Mengidentifikasi masalah-

masalah pembelajaran 

54     
Menyusun proposal penelitian 

tindakan kelas. 

55     

Mampu merumuskan masalah 

PTK dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

56     

Mampu menyusun proposal 

PTK dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

57     

Mampu mengembangkan 

instrument PTK dalam 

pembelajaran pengembangan 

diri 

58     

Mampu melaksanakan 

pengumpulan data PTK dalam 

pembelajaran pengembangan 

diri 

59     

Mampu mengolah data hasil 

PTK dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

60     

Mampu menyusun laporan 

hasil PTK dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

61   

Mengikuti kemajuan 

perkembangan ilmu, 

teknologi, dan seni dengan 

belajar dari berbagai 

sumber 

Mampu mengidentifikasi 

berbagai sumber yang 

berkaiatan dengan 

pengembanagan ilmu 

62     

Mampu mengidentifikasi 

berbagai sumber yang 

berkaiatan dengan teknologi 



63     

Mampu mengidentifikasi 

berbagai sumber yang 

berkaiatan dengan seni 

64     

Mampu memilih berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan 

pengembangan ilmu 

65     

Mampu memilih berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan 

teknologi 

66     

Mampu memilih berbagai 

sumber yang berkaiatan dengan 

seni. 

67 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan 

mengembangkan diri 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi 

Mampu mengoperasikan 

laptop/personal computer (PC). 

68     
Mampu mengoperasikan 

operating system (OS) pada PC 

69     

Menentukan perangkat 

pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan 

komunikasi. 

70     Memahami cara kerja internet. 

71     

Mampu berkomunikasi dengan 

memanfaatkan jaringan internet 

(penggunaan email) 

72     

Memanfaatkan media interaktif 

dalam berkomunikasi 

(penggunaan sosial media 

dalam berkomunikasi) 

73     
Mampu melakukan transfer 

informasi pada media online. 

74   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri 

Mampu menggunakan 

perangkat lunak pengolah kata 

(word processor). 



75     

Mampu menggunakan 

perangkat lunak pengolah data 

(spreadsheet). 

76     

Mampu menggunakan 

perangkat lunak pengolah 

presentasi 

77     

Mampu menggunakan 

perangkat lunak pengolah 

gambar sederhana. 

78     

Mampu mencari informasi 

dengan menggunakan web 

browser. 

79     
Mampu mengolah informasi 

yang diperoleh dari internet. 

80     

Mengidentifikasi sumber-

sumber pembelajaran di media 

online. 

81     
Menggunakan internet sebagai 

sumber belajar. 

82     

Memahami proses 

pembelajaran online (e-

learning).  

83     

Mengidentifikasi faktor-faktor 

keberhasilan pembelajaran 

online. 

Kode : 1.802GF0000 

Mata Ujian : Tunarungu (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didikdari aspek 

fisik, moral, 

spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi 

karakteristik peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

Mengidentifikasi karakteristik 

anak berkebutuhan khusus. 



dasar, yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

mental, intelektual, 

emosional dan sosial, 

moral, dan latar belakang  

2     

Menjelaskan prinsip-prinsip 

identifikasi anak berkebutuhan 

khusus. 

3     
Menentukan prosedur identifikasi 

anak berkebutuhan khusus. 

4     

Menentukan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi dalam melakukan 

identifikasi anak berkebutuhan 

khusus. 

5     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek mental 

6     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek intelektual. 

7     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek emosional dan sosial. 

8     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek moral. 

9     

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik berkaitan dengan 

aspek latar belakang sosial dan 

budaya. 

10   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen potensi 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar 

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek fisik anak 

berkebutuhan khusus. 



11     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek mental anak 

berkebutuhan khusus 

12     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek intelektual 

anak berkebutuhan khusus 

13     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek emosional dan 

sosial anak berkebutuhan khusus 

14     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek moral anak 

berkebutuhan khusus 

15     

Melakukan identifikasi dan 

asesmen pada aspek latar belakang 

sosial-budaya anak berkebutuhan 

khusus 

16     

Melakukan identifikasi potensi 

yang dimiliki anak berkebutuhan 

khusus. 

17   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen kemampuan 

awal peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa usia sekolah 

dasar 

Melakukan identifikasi 

kemampuan awal anak 

berkebutuhan Khusus 

18     
Melakukan asesmen kemampuan 

awal anak berkebutuhan Khusus 

19     
Melakukan identifikasi potensi 

anak berkebutuhan Khusus 

20     
Melakukan asesmen terhadap 

potensi anak berkebutuhan Khusus 

21   

Melakukan identifikasi 

dan asesmen kesulitan 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

Melakukan identifikasi kesulitan 

belajar anak berkebutuhan Khusus 



termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa dalam setiap 

mata pelajaran 

22     
Melakukan asesmen kesulitan 

belajar anak berkebutuhan Khusus 

23     

Melakukan identifikasi faktor-

faktor kesulitan belajar bagi anak 

berkebutuhan Khusus 

24     

Memilih instrumen identifikasi 

kesulitan belajar anak 

berkebutuhan Khusus 

25     

Mengelompokkan kesulitan-

kesulitan belajar anak 

berkebutuhan Khusus 

26 

Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Memilih berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik bagi anak 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mengidentifikasi teori-teori 

belajar. 

27     Membedakan teori-teori belajar. 

28     

Menguraikan prinsip-prinsip 

umum pembelajaran pada anak 

berkebutuhan Khusus 

29     

Menguraikan prinsip-prinsip 

khusus pembelajaran pada anak 

berkebutuhan Khusus 

30     
Mendeskripsikan teori belajar 

behaviorisme. 

31     
Mendeskripsikan teori belajar 

kognitivisme 



32     
Mendeskripsikan teori belajar 

konstruktivisme 

33     

Mendeskripsikan pembelajaran 

aktif bagi anak berkebutuhan 

Khusus 

34     

Mendeskripsikan pembelajaran 

kooperatif bagi anak berkebutuhan 

Khusus 

35     

Mendeskripsikan pembelajaran 

kontektual bagi anak berkebutuhan 

Khusus 

36   

Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

dan menyenangkan dalam 

berbagai mata pelajaran 

bagi anak berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa. 

Menjelaskan pengertian 

pendekatan dan strategi 

pembelajaran. 

37     

Menguraikan perbedaan antara 

pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran. 

38     
Mendeskripsikan pendekatan 

pembelajaran saintifik. 

39     

Menggunakan pendekatan saintifik 

pada pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan Khusus 

40     

Menyusun program pembelajaran 

PAIKEM bagi anak berkebutuhan 

Khusus 

41     
Menggunakan model pembelajaran 

berbasis kegiatan (activity base). 



42     

Membedakan prinsip habilitasi dan 

rehabilitasi pada anak 

berkebutuhan Khusus 

43     

Mempraktikkan prinsip kasih 

sayang pada pembelajaran bagi 

anak berkebutuhan Khusus 

44     

Mempraktikkan prinsip 

keperagaan pada pembelajaran 

bagi anak berkebutuhan Khusus 

45   
Menerapkan pendekatan 

pembelajaran tematis 

Menjelaskan konsep pembelajaran 

tematis 

46     
Menganalisis tema-tema 

pembelajaran. 

47     
Menetepkan sub-subtema pada 

setiap pembelajaran. 

48     
Mengidentifikasi bahan-bahan ajar 

yang diperlukan.  

49     
Mempraktikkan pembelajaran 

tematis. 

50 

Mengembangkan 

kurikulum yang 

terkait dengan mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan yang 

diampu 

Menerapkan prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum untuk peserta 

didik berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mendeskripsikan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum bagi 

anak berkebutuhan Khusus 

51     

Menganalisis kebutuhan program 

pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan Khusus 

52     

Menjelaskan prinsip umum 

pengembangan kurikulum bagi 

anak berkebutuhan Khusus 

53     

Menjelaskan prinsip khusus 

pengembangan kurikulum bagi 

anak berkebutuhan Khusus 



54     

Mendeskripsikan prinsip duplikasi 

dalam pengembangan kurikulum 

bagi anak berkebutuhan Khusus 

55     

Mendeskripsikan prinsip 

modifikasi dalam pengembangan 

kurikulum bagi anak berkebutuhan 

Khusus 

56     

Mendeskripsikan prinsip omisi 

dalam pengembangan kurikulum 

bagi anak berkebutuhan Khusus 

57   

Menentukan tujuan mata 

pelajaran sekolah dasar 

luar biasa 

Mengidentifikasi komponen-

komponen perumusan tujuan mata 

pelajaran. 

58     
Mendeskripsikan prinsip-prinsip 

perumusan tujuan mata pelajaran. 

59     
Menentukan langkah-langkah 

prumusan tujuan mata pelajaran. 

60     erumuskan tujuan mata pelajaran. 

61   

Menentukan tujuan mata 

pelajaran program 

kekhususan pada tingkat 

sekolah dasar luar biasa 

Mengidentifikasi komponen-

komponen perumusan program 

pengembangan diri. 

62     

Mendeskripsikan prinsip-prinsip 

perumusan program 

pengembangan diri. 

63     

Menentukan langkah-langkah 

prumusan program pengembangan 

diri. 

64     
Merumuskan tujuan program 

pengembangan diri. 

65   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan semua 

mata pelajaran satuan 

pendidikan sekolah dasar 

luar biasa 

Menjelaskan model-model 

pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan Khusus 



66     
Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

67     
Menetapkan pengalaman belajar 

bagi anak berkebutuhan Khusus 

68   

Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan semua 

mata pelajaran program 

kekhususan pada satuan 

pendidikan sekolah dasar 

luar biasa 

Menjelaskan model-model 

program pengembangan diri anak 

berkebutuhan Khusus 

69     

Menyusun langkah-langkah 

program pengembangan diri anak 

berkebutuhan Khusus 

70     

Menetapkan pengalaman belajar 

program pengembangan diri anak 

berkebutuhan Khusus 

71   

Memilih materi/bahan ajar 

mata pelajaran umum dan 

program kekhususan 

sekolah dasar luar biasa 

yang relevan dengan 

pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran (0) 

engidentifikasi materi ajar yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

72     

Menetapkan materi ajar yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

73     

Menyusun materi ajar yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

74     

Menggunakan materi ajar yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

75     

Mengidentifikasi program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 



76     

Menetapkan program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

77     

Menyusun program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

78     

Menggunakan program 

pengembangan diri yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

79   

Memilih dan/atau 

mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan, materi dan 

karakteristik peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa (0) 

Mengidentifikasi media 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus 

80     

Menetapkan media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak berkebutuhan Khusus 

81     

Membuat media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak berkebutuhan Khusus 

82     

Menggunakan media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak berkebutuhan Khusus 

83     

Mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus 

84   

Menata materi 

pembelajaran secara benar 

sesuai dengan pendekatan 

yang dipilih dan 

Menyajikan materi pembelajaran 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 



karakteristik peserta didik 

usia sekolah dasar 

85     
Melakukan kegiatan aperspsi 

dalam kegiatan pendahuluan 

86     

Memberikan motivasi kepada 

peserta didik pada kegiatan 

pendahuluan 

87     
Melakukan kegiatan pendahuluan 

pembelajaran. 

88     
Melakukan kegiatan inti 

pembelajaran 

89     

Memberikan simpulan 

pembelajaran pada kegiatan 

penutup 

90     Melakukan evaluasi pembelajaran 

91     
Memberikan penguatan pada 

kegiatan penutup pembelajaran. 

92 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menerapkan prinsip-

prinsip perencanaan 

pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus yang 

mendidik termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mampu mempersiapkan prinsip 

modifikasi pembelajaran yang 

mendidik sesuai krakteristik anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

93     

Mampu melaksanakan penerapan 

prinsip modifikasi pembelajaran 

yang mendidik sesuai 

karakteristiki anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB. 

94   
Mengembangkan rencana 

pembelajaran individual 

Mampu 

merencanakanpengembangan 

model pembelajaran individual 

yang sesuai dengan karakteristik 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 



95     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan pengembangan model 

pembelajaran individual yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

96   

Menyusun rencana 

pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun 

lapangan 

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas, 

sesuai dengan karakteriistik anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

97     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas, 

sesuai karakteristik anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

98     

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di laboratorium, 

sesuai karakteristik anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

99     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

dilaksanaka di laboratorium, sesuai 

karakteristik anak Berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB 

100     

Mampu merencanakan 

pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di lapangan, sesuai 

dengan karakteristik anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

101     

Mampu menyusun langkah-

langkah pembelajaran yang dapat 

ddpat dilaksanakan di lapangan 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 



102   

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di 

lapangan 

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan model pengembangan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas, sesuai dengan karakteristik 

anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB jenjang SDLB 

103     

Mampu menerapkan/ 

melaksanakan model pembelajaran 

individual di kelas yang sesuai 

dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

104     

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan/penerapan prinsip 

pembelajaran yang mendidik di 

laboratorium, yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB 

105     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan prinsip pembelajaran 

yang mendidik di laboratorium 

sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan Khusus 

106     

Mampu mempersiapkan 

pelaksanaan/penerapan prinsip 

pembelajaran yang mendidik di 

lapangan yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB. 

107     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan prinsip pembelajaran 

yang mendidik di lapangan yang 

sesuai dengan karakteristik anak 

Berkebutuhan Khusus jenj 

108   

Menggunakan media 

pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik 

berkebutuhan khusus 

termasuk anak yang 

memiliki potensi 

Mampu mempersiapkan/ 

menyediakan media pembelajaran 

adaptif yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB. 



kecerdasan dan bakat 

istimewa dan mata 

pelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

secara utuh 

109     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan media pembelajaran 

adaptif yang sesuai dengan 

karakteristik anak Berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB. 

110   

Mengambil keputusan 

transaksional dalam mata 

pelajaran sesuai dengan 

situasi yang berkembang 

Mampu mengambil keputusan 

transaksional dalam mata pelajaran 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang pada anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

111 

Memanfaatkan 

teknologi 

informasidan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memilih teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Mampu menentukan jenis 

teknologi informasi yang sesuai 

dengan kepentingan pembelajaran 

bagi anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB 

112     

Mampu melaksanakan kegiatan 

dengan menggunakan/ 

memanfaatkan jenis teknologi 

informasi yang sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran bagi 

anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB 

113     

Mampu menentukan teknik 

komunikasi yang sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran bagi 

anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB 

114     

Mampu melaksanakan komunikasi 

dengan teknik yang sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran bagi 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 



115   

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran 

Mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dalam 

pembelajaransesuaikarakteristik 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

116     

Mampu memanfaatkan teknologi 

komunikasi dalam 

pembelajaransesuaikarakteristik 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

117 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta didik 

untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi 

yang dimiliki 

Menggunakan berbagai 

jenis dan manfaat fasilitas 

bagi pengembangan dan 

aktualisasi potensi peserta 

didik berkebutuhan 

khusus termasuk anak 

yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat 

istimewa 

Mampu memilih berbagai jenis 

fasilitas sekolah untuk 

pengembangan aktualisasi potensi 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB 

118     

Mampu memanfaatkan berbagai 

jenis fasilitas sekolah 

untukpengembangan aktualisasi 

potensi anak berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB 

119   

Menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta 

didik berkebutuhan 

khusus 

mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai 

prestasi belajar secara 

optimal 

Mampu memilih berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB dalam mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai prestasi 

belajar secara optimal 

120     

Mampu menyiapkan/ menyediakan 

berbagai kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB dalam mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai prestasi 

belajar secara optimal 



121     

Mampu melaksanakan/ 

menerapkan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

anak berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB dalam mengaktualisasikan 

potensi dan mencapai prestasi 

belajar secara optimal 

122 

Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan santun 

dengan peserta didik 

Menerapkan berbagai 

strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik dan 

santun, baik secara lisan 

maupun tulisan 

Mampu menyiapkan strategi 

komunikasi efektif, empatik, dan 

santun untuk kepentingan 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB 

123     

Mampu menggunakan strategi 

komunikasi yang efektif, empatik, 

dan santun untuk kepentingan 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB 

124   

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik dengan bahasa yang 

khas dalam interaksi 

pembelajaran yang 

terbangun secara siklikal 

dari (a) enyiapan kondisi 

psikologis peserta didik, 

(b) 

memberikanpertanyaan 

atau tugas sebagai unda 

Mampu membimbing peserta didik 

Berkebutuhan Khusus dalam 

berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

bahasa yang khas dalam interaksi 

pembelajaran yang terbangun 

secara siklikal dalam menyiapkan 

kondisi psikologis peserta didik 

125     

Mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik berkebutuhan 

Khusus dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi pembelajaran yang 

terbangun secara siklikal dalam 

memberikan pertanyaan atau tugas 

sebagai undangan kepada peserta 

did 

126     
Mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 



dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam interaksi 

pembelajaran yang terbangun 

secara siklikal dalamhal reaksi 

guru terhadap respon peserta didik. 

127 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar 

Menggunakan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran 

Mampu menyiapkan instrumen 

penilaian sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran anak 

Berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB dengan menggunakan 

prinsip-prinsip penilaian. 

128     

Mampu menggunakan instrumen 

penilaian sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan 

kemampuan belajar anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB melalui prinsip-prinsip 

penilaian 

129     

Mampu menyiapkan instrumen 

evaluasi proses dan hasil belajar 

yang sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB. 

130     

Mampu menggunakan instrumen 

evaluasi proses dan hasil belajar 

yang sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran dan kemampuan 

belajar anak Berkebutuhan Khusus 

jenjang SDLB 

131   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran 

Mampu memilih aspek-aspek 

proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang penting untuk dinilai 

sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran anak Berkebutuhan 

Khusus jenjang SDLB 

132     

Mampu memilih aspek-aspek 

proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang penting untuk 

dievaluasi yang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan 



kemampuan belajar anak 

berkebutuhan Khusus jenjang 

SDLB. 

133   

Menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mampumemahamiprinsip-

prinsippenilaianhasilbelajar 

134     

Mampumelakukan 

penilaiandenganlangkahdan 

prosedur yang benar 

135   

Mengembangkan 

instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar 

Mampu menyusun kisi-

kisipenyusunansoal 

136     
Mampu mengembangkan 

instrument penilaian pengetahuan 

137     
Mampu mengembangkan 

instrument penilaian pengetahuan 

138     

Mampu 

mengembangkaninstrument 

penilaian keterampilan 

139   

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan 

dengan mengunakan 

berbagai instrumen 

Mampu melakukan skoring 

140     Mampu mengolah hasil penilaian 

141     Mampu merekap hasil penilaian 

142   

Menganalisis hasil 

penilaian proses dan hasil 

belajar untuk berbagai 

tujuan 

Mampu menganalisis untuk 

menentukan tingkat kesulitan butir 

soal 

143     

Mampu menganalisis untuk 

menentukan daya pembeda butir 

soal 

144     Mampu melakukan revisi soal 



145   
Melakukan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Mampu menyelenggarakan 

penilaian pada saat proses 

pembelajaran 

146     
Mampu menyelenggarakan 

penilaian hasil belajar 

147     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilaian 

sikap 

148     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilain 

pengetahuan 

149     

Mampu melakukan langkah-

langkah pelaksanaan penilain 

keterampilan 

150 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Mampu mengevaluasi 

ketercapaian target mutu yang 

telah ditetapkan dalam KTSP. 

151     
Mampu menindaklanjuti hasil 

evaluasi ketercapaian target mutu. 

152   

Menggunakan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk merancang 

program remedial 

dan/atau pengayaan 

Mampu merencanakan program 

pembelajaran remedial 

153     
Mampu merencankan program 

pengayaan 

154     
Mampu menentukan KKM untuk 

tahun ajaran berikutnya 

155   

Mengkomunikasikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

kepada pemangku 

kepentingan 

Mampu membuat laporan hasil 

penilaian kepada kepala sekolah 

156     
Mampu membuat laporan hasil 

penilaian kepada orang tua/wali. 



157   

Memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

Mampu mengidentifikasi 

informasi hasil penilaian dan 

evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

158     
Mampu merencanakan peningkata 

nkualitas pemb 

159     
Mampu melaksanakan 

peningkatan kualitas pembelajaran 

160     
Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

peningkatan kualitas pembelajaran 

161 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

Mampu merumuskan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

162     

Mampu merencanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

163     

Mampu melaksanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

164     
Mampu mengevalusi pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran yang telah 

165   

Memanfaatkan hasil 

refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan mata 

pelajaran 

Mampu mengidentifikasi hasil 

refleksi untuk perbaikan dan 

pengembangan matapelajaran 

166     

Mampu menentukan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksananakan 

167     

Mampu merencanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

168     

Mampu melaksanakan perbaikan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 



169     

Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

170   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

Mampu merumuskan masalah 

penelitian tindakan kelas/PTK 

171     Mampu membuat proposal PTK 

172     
Mampu menyusun instrument 

PTK 

173     
Mampu melakukan pengumpulan 

data PTK 

174     Mampu mengolah data PTK 

175     
Mampu menyusun laporan hasil 

PTK 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Menguasai 

konsep bina diri 

sebagai sarana 

pemenuhan 

kebutuhan dasar 

anak 

Menjelaskan perkembangan 

bahasa anak dengar dan 

anak tunarungu 

 

2     
Menjelaskan pengertian 

PKPBI 
 

3     Menjelaskan tujuan PKPBI  

4     

Menjelaskan pengertian 

metode verbal dalam 

pembelajaran anak 

tunarungu 

 

5     

Menjelaskan pengertian 

metode manual dalam 

pembelajaran anak 

tunarungu 

 



6     

Menjelaskan pengertian 

metode komtal dalam 

pembelajaran anak 

tunarungu 

 

7   

Menguasai 

prinsip, teknik, 

dan prosedur 

pelaksanaan 

pembelajaran 

PKPBI 

Menjelaskan prinsip umum 

pembelajaran PKPBI. 
 

8     
Menjelaskan prinsip khusus 

pembelajaran PKPBI 
 

9     

Menerapkan prinsip umum 

dan khusus pembelajaran 

PKPBI 

 

10     

Menerapkan pendekatan 

visual dalam pembelajaran 

anak tunarungu. 

 

11     

Menerapkan pendekatan 

auditori dalam 

pembelajaran anak 

tunarungu. 

 

12     

Menerapkan pendekatan 

taktil auditori dalam 

pembelajaran anak 

tunarungu 

 

13     

Menerapkan pendekatan 

taktil visual dalam 

pembelajaran anak 

tunarungu 

 

14     

Menerapkan pendekatan 

taktil kinestetik dalam 

pembelajaran anak 

tunarungu 

 

15     
Menerapkan prosedur 

pembelajaran deteksi bunyi 
 



16     

Menerapkan prosedur 

pembelajaran diskriminasi 

bunyi 

 

17     

Menerapkan prosedur 

pembelajaran identifikasi 

bunyi 

 

18     

Menerapkan posedur 

pembelajaran komprehensi 

bunyi 

 

19     

Menyusun perencanaan 

pembelajaran bunyi pada 

anak tunarungu 

 

20     

Melaksanakan 

pembelajaran bunyi pada 

anak tunarungu 

 

21     

Melaksanakan penilaian 

pembelajaran bunyi pada 

anak tunarungu 

 

22     

Menerapkan model 

pembelajaran komunikasi 

pada anak tunarungu 

 

23     

Menerapkan model 

pembelajaran bahasa pada 

anak tunarungu. 

 

24     

Menerapkan model 

pembelajaran membaca 

ujaran pada anak tunarungu 

 

25     

Menerapkan model 

pembelajaran bicara pada 

anak tunarungu 

 

26     
enerapkan teknik latihan 

prawicara 
 

27     
Menerapkan teknik 

pembentukan fonem 
 

28     
Menerapkan teknik 

penngemblengan intonasi 
 



29     
Menerapkan teknik 

pengembangan 
 

30   
Menguasai 

materi PKPBI  

Mengidentifikasi ruang 

lingkup materi deteksi 

bunyi 

 

31     

Mengidentifikasi ruang 

lingkup materi diskriminasi 

bunyi 

 

32     

Mengidentifikasi ruang 

lingkup materi identifikasi 

bunyi 

 

33     

Mengidentifikasi ruang 

lingkup materi komprhensi 

bunyi. 

 

34     
Mengidentifikasi ruang 

lingkup materi prawicara 
 

35     

Mengidentifikasi ruang 

lingkup materi 

pembentukkan fonem 

 

36     

Mengidentifikasi ruang 

lingkup materi 

penggemblengan intonasi. 

 

37     

Mengidentikasi ruang 

lingkup materi 

pengembangan 

 

38   

Menguasai 

konsep 

keterampilan 

vokasional 

sederhana 

Menjelaskan pengertian 

keterampilan vokasional 

sederhana bagi anak 

tunarungu 

 

39     

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran vokasional 

tunarungu 

 

40   

Menerapkan 

prinsip-prinsip, 

teknik, dan 

prosedur 

Menggunakan prinsip-

prinsip pengembangan 

keterampilan vokasional 

 



pelaksanaan 

pembelajaran 

keterampilan 

vokasional 

sederhana. 

sederhana pada anak 

tunarungu. 

41     

Menggunakan teknik 

pengembangan 

keterampilan vokasional 

sederhana pada anak 

tunarungu. 

 

42     

Menggunakan prosedur 

pengembangan 

keterampilan vokasional 

sederhana pada anak 

tunarungu. 

 

43   

Mempraktekkan 

materi 

sekurang-

kurangnya tiga 

bidang 

keterampilan 

vokasional 

sederhana 

Menentukan strategi 

pengembangan 

keterampilan vokasional 

sederhana pada anak 

berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB. 

 

44     

Menentukan jenis evaluasi 

yang cocok dengan bidang 

pengembangan 

keterampilan vokasional 

sederhana pada anak 

berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB. 

 

45     

Menentukan jenis instrumen 

yang digunakan dalam 

penilaian yang cocok 

dengan bidang 

pengembangan 

keterampilan vokasional 

sederhana pada anak 

berkebutuhan khusus 

jenjang SDLB. 

 

46     
Mampu menentukan materi-

materi pengembangan 
 



keterampilan vokasional 

sederhana pada anak 

tunarungu jenjang SDLB 

47     

Mampu menentukan 

strategi pengembangan 

keterampilan vokasional 

sederhana pada anak 

tunarungu jenjang SDLB 

 

48     

Mampu melaksanakan 

pengembangan 

keterampilan vokasional 

sederhana pada anak 

tunarungu jenjang SDLB 

 

49     

Mampu menentukan jenis 

evaluasi yang cocok dengan 

bidang pengembangan 

keterampilan vokasional 

sederhana pada anak 

tunarungu jenjang SDLB 

 

50     

Mampu menentukan jenis 

instrumen yang digunakan 

dalam penilaian yang cocok 

dengan bidang 

pengembangan 

keterampilan vokasional 

sederhana 

 

51     

Mampu melaksanakan 

evaluasi dengan instrumen 

penilaian yang cocok 

dengan bidang 

pengembangan 

keterampilan vokasional 

sederhana pada anak 

tunarungu jenjang SDLB. 

 

52 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu 

Menguasai 

standar 

kompetensi dan 

kompetensi 

dasar mata 

pelajaran/ 

bidang pengem-

Memahami standar 

kompetensi mata pelajaran 

SDLB/MILB 

Mampu 

menentukan 

kedalaman materi 

pelajaran dari 

standar 

kompetensi mata 

pelajaran/bidang 



bangan yang 

diampu 

pengembangan 

bagi anak 

tunarungu jenjang 

SDLB 

53       

Mampu 

menentukan 

cakupan/keluasan 

materi dari 

standar 

kompetensi mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan 

bagi anak 

tunarungu jenjang 

SDLB 

54       

Mampu 

melaksanakan 

pembelajaran 

dengan 

cakupan/keluasan 

materi dari 

standar 

kompetensi mata 

pelajaran/bidang 

pengembangan 

anak tunarungu 

jenjang SDLB 

55     

Memahami kompetensi 

dasar mata pelajaran 

SDLB/MILB 

Mampu 

menentukan 

kedalaman materi 

dari kompetensi 

dasar mata 

pelajaran bagi 

anak tunarungu 

jenjang SDLB 

56       

Mampu 

menentukan 

cakupan/kuluasan 

materi dari 

kompetensi dasar 

mata pelajaran 

bagi anak 



tunarungu jenjang 

SDLB 

57     

Memahami tujuan 

pembelajaran mata 

pelajaran SDLB/MILB 

Mampu 

merumuskan 

tujuan 

pembelajaran 

yang relevan 

dengan 

karakteristik mata 

pelajaran anak 

tungrahita jenjang 

SDLB. 

58       

Mampu 

melaksanakan/ 

menerapkan 

rumusan tujuan 

pembelajaran 

yang relevan 

dengan 

karakteristik dan 

kemampuan 

belajar anak 

tungrahita jenjang 

SDLB 

59 

Mengembangkan 

materi 

pembelajaran 

yang diampu 

secara kreatif 

Memilih materi 

mata pelajaran 

SDLB/MILB 

yang sesuai 

dengan tingkat 

karakteristik 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus 

Mampu menentukan materi 

pelajaran yang sesuai 

dengan kemampuan anak 

tunarungu, jenjang SDLB 

 

60     

Mampu melaksanakan 

pembelajaran dengan materi 

pelajaran yang sesuai 

dengan potensi kecerdasan 

anak tunarungu jenjang 

SDLB 

 

61   

Mengolah 

materi mata 

pelajaran 

Mampu menyusun materi 

pelajaran yang integratif 

dan kreatif,sesuai dengan 

 



SDLB/MILB 

secara integratif 

dan kreatif 

sesuai dengan 

karakteristik 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus 

kemampuan dan 

karakteristik anak 

tunarungu jenjang SDLB 

62     

Mampu memilih strategi 

pembelajaran sesuai materi 

mata pelajaran yang 

integratif dan kreatif, sesuai 

kemampuan dan 

karakteristik anak 

tunarungu jenjang SDLB 

 

63 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara 

berkelanjut-an 

dengan melaku-

kan tindakan 

reflektif 

Melakukan 

refleksi 

terhadap kinerja 

sendiri secara 

terus menerus 

Mampu merumuskan 

refleksi tehadap kinerja diri 

sendiri 

 

64     

Mampu mengklasifikasikan 

hasil kinerja sendiri secara 

terus menerus 

 

65     

Mampu menyusun rencana 

kegiatan untuk 

memperbaiki kinerja sendiri 

 

66     

Mampu melaksanakan 

kegiatan untuk 

memperbaiki kinerja sendiri 

 

67     

Mampu mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan untuk 

memperbaiki kinerja sendiri 

 

68   

Memanfaatkan 

hasil refleksi 

dalam rangka 

meningkatkan 

keprofesionalan 

Mampu menganalisis hasil 

refleksi dalam rangka 

meningkatkan 

keprofesionalan 

 



69     

Mampu menentukan hasil 

refleksi dalam rangka 

meningkatkan 

keprofesionalan 

 

70     

Mampu merencanakan 

perbaikan dalam rangka 

meningkatkan 

keprofesionalan 

 

71     

Mampu melaksanakan 

perbaikan dalam rangka 

meningkatkan 

keprofesionalan 

 

72     

Mampu mengevaluasi 

pelaksanaanperbaikandalam 

rangka meningkatkan 

keprofesionalan 

 

73   

Melakukan 

penelitian 

tindakan kelas 

untuk 

peningkatan 

keprofesionalan 

Mengidentifikasi masalah-

masalah pembelajaran 
 

74     
Menyusun proposal 

penelitian tindakan kelas. 
 

75     

Mampu merumuskan 

masalah PTK dalam 

pembelajaran 

pengembangan diri 

 

76     

Mampu menyusun proposal 

PTK dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

 

77     

Mampu mengembangkan 

instrument PTK dalam 

pembelajaran 

pengembangan diri 

 

78     

Mampu melaksanakan 

pengumpulan data PTK 

dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

 



79     

Mampu mengolah data hasil 

PTK dalam pembelajaran 

pengembangan diri 

 

80     

Mampu menyusun laporan 

hasil PTK dalam 

pembelajaran 

pengembangan diri 

 

81   

Mengikuti 

kemajuan 

perkembangan 

ilmu, teknologi, 

dan seni dengan 

belajar dari 

berbagai sumber 

Mampu mengidentifikasi 

berbagai sumber yang 

berkaiatan dengan 

pengembanagan ilmu 

 

82     

Mampu mengidentifikasi 

berbagai sumber yang 

berkaiatan dengan teknologi 

 

83     

Mampu mengidentifikasi 

berbagai sumber yang 

berkaiatan dengan seni 

 

84     

Mampu memilih berbagai 

sumber yang berkaiatan 

dengan pengembangan ilmu 

 

85     

Mampu memilih berbagai 

sumber yang berkaiatan 

dengan teknologi 

 

86     

Mampu memilih berbagai 

sumber yang berkaiatan 

dengan seni. 

 

87 

Memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

untuk 

berkomunikasi 

dan 

mengembangkan 

diri 

Memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

dalam 

berkomunikasi 

Mampu mengoperasikan 

laptop/personal computer 

(PC). 

 



88     

Mampu mengoperasikan 

operating system (OS) pada 

PC. 

 

89     

Menentukan perangkat 

pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

90     
Memahami cara kerja 

internet. 
 

91     

Mampu berkomunikasi 

dengan memanfaatkan 

jaringan internet 

(penggunaan email). 

 

92     

Memanfaatkan media 

interaktif dalam 

berkomunikasi (penggunaan 

sosial media dalam 

berkomunikasi) 

 

93     

Mampu melakukan transfer 

informasi pada media 

online. 

 

94   

Memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

untuk 

pengembangan 

diri 

Mampu menggunakan 

perangkat lunak pengolah 

kata (word processor). 

 

95     

Mampu menggunakan 

perangkat lunak pengolah 

data (spreadsheet). 

 

96     

Mampu menggunakan 

perangkat lunak pengolah 

presentasi 

 

97     

Mampu menggunakan 

perangkat lunak pengolah 

gambar sederhana. 

 



98     

Mampu mencari informasi 

dengan menggunakan web 

browser. 

 

99     
Mampu mengolah informasi 

yang diperoleh dari internet. 
 

100     

Mengidentifikasi sumber-

sumber pembelajaran di 

media online. 

 

101     
Menggunakan internet 

sebagai sumber belajar. 
 

102     

Memahami proses 

pembelajaran online (e-

learning).  

 

103     

Mengidentifikasi faktor-

faktor keberhasilan 

pembelajaran online. 

 

Kode : 1.607GM7010 

Mata Ujian : Usaha Perjalanan Wisata (Modul 0) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PEDAGOGIK 

1 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

Mengidentifikasi karakteristik 

peserta didik yang berkaitan 

dengan aspek fisik, 

intelektual, sosio-emosional, 

moral, spiritual, dan latar 

belakang sosial-budaya terkait 

dalam merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

Membedakan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat fisik terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

2     

Mengidentifikasikan 

karakter peserta didik 

berdasarkan tingkat 

intelektual terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajar 



3     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat moral dan spiritual 

terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

4     

Menentukan karakter 

peserta didik berdasarkan 

tingkat sosial terkait dalam 

merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran 

5   

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran (0) 

Mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran yang diampu 

agar dapat memberikan 

perlakuan yang tepat dalam 

pencapaian kompetensi atau 

tujuan pembelajaran 

6 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

Memilih pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

7     

Menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif 

sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

8 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. (0) 

Menggali pengalaman belajar 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang 

diampu 

Memilih pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

9   

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran (0) 

Mengidentifikasikan materi 

pembelajaran yang diampu 

terkait pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 



10     

Mengkategorikan materi 

yang dipilih berdasarkan 

jenisnya (fakta, konsep, 

prosedural dan 

metakognitif) 

11 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

Menjabarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran sesuai mapel 

yang diampu 

Menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

sesuai mapel yang diampu 

12   

Menggolongkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Mengaitkan kurikulum 

dengan rancangan 

pembelajaran 

13   
Mengurutkan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

Menjelaskan tahapan dalam 

merancang pembelajaran 

(3) 

14     

Menguraikan komponen 

rancangan pembelajaran 

baik didalam kelas, 

labolatorium maupun di 

lapangan 

15   

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik di kelas, di 

laboratorium, dan di lapangan 

dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

Memecahkan masalah yang 

ada dalam melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik, baik dikelas, di 

labolatorium dan lapangan 

16 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang 

diampu 

Menemukan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang tepat dalam 

pembelajaran 

17     

Memilih ragam teknologi 

informasi dan komunikasi 

sesuai karakteristik dan 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran 



18 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

Memahami prinsip-prinsip 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

Menjabarkan prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

19   

Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 

yang diampu 

Menganalisis aspek-aspek 

penting penilaian dan 

evaluasi dalam proses dan 

hasil belajar 

20     

Menetapkan aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

21     

Merinci aspek penting 

dalam penilaian dan 

evaluasi pembelajaran 

sesuai tujuan penilaian 

dalam mata pelajaran yang 

diampu 

22   

Mengembangkan instrumen 

penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Mengemukakan metode 

penilaian dan jenis 

instrumen penilaian yang 

sesuai dengan tuntutan 

ranah pembelajaran 

23     

Merumuskan indikator 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasl belajar 

sesuai karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

24   
Melakukan evaluasi proses 

dan hasil belajar 

Menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil 

belajar yang diperoleh 

sesuai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 



25 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan 

belajar 

Menganalisis hasil penilaian 

dan evaluasi pada mata 

pelajaran yang diampu 

26     

Merumuskan ketuntasan 

hasil belajar berdasarkan 

informasi hasil penilaian 

pada mata pelajaran yang 

diampu (3) 

27   

Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial 

dan Pengayaan 

Mengemukakan program 

remidial dan pengayaan 

sebagai bagian dari tindak 

lanjut hasil pembelajaran 

(3) 

28 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menemukan komponen 

penyebab keberhasilan dan 

atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang 

diampu 

29   

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu 

Menyusun rencana 

penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

dalam mapel yang diampu 

30     

Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu (3) 

NO. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 

PROFESIONAL 

1 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep pola 

pikir keilmuan 

yang 

mendukung 

Mengkaitkan informasi 

pengantar kepariwisataan 

Menampilkan pengertian, istilah dan 

sejarah pariwisata 



mata pelajaran 

yang diampu 

2     
Mengkatagorikan usaha-usaha jasa 

wisata 

3     
Mengkategorikan usaha-usaha 

sarana usaha pariwisata 

4     
Merinci organisasi kepariwisataan 

(internasional, regional dan nasional) 

5   

Mengembangkan dan 

Memperbaharui informasi 

pengetahuan daerah tujuan 

wisata 

Memperbaharui pengetahuan 

industri pariwisata 

6   

Merencanakan prosedur 

tempat kerja dan melakukan 

umpan balik terhadap 

kesehatan, keselamatan dan 

keamanan 

Menerapkan penampilan atau 

grooming sesuai SOP perusahaan 

7   
Mengelola prosedur 

kebersihan dan resikonya 

Melakukan pencegahan terhadap 

terjadinya resiko tersebut dalam 

ruang lingkup tanggung jawab 

individu dan sesuai dengan 

persyaratan hukum perusahaan 

8   

Mengelola bantuan untuk 

pelanggan internal dan 

eksternal 

Melakukan pemberian bantuan untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan dan 

permintaan pelanggan sesuai SOP 

perusahaan 

9   Membangun tim kerja 

Menggambarkan kepercayaan, 

dukungan dan hormat kepada 

anggota tim dalam aktifitas sehari-

hari 

10   

Melakukan komunikasi 

dengan pelanggan dan 

kolega dari latar belakang 

yang beragam 

Menganalisis hal-hal yang dapat 

menimbulkan kesalah-pahaman di 

tempat kerja dengan baik 

11   
Mengelola konflik 

konsumen 
Menanggapi keluhan konsumen 



12   
Melakukan Prosedur 

Administrasi 

Memproses dokumen-dokumen 

kantor 

13   
Melaksanakan Kegiatan 

Penjualan 
Merencanakan kegiatan penjualan 

14   
Mengkoordinasi kegiatan 

pemasaran dan promosi 

Mengembangkan produk khusus 

untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen 

15   

Mencari dan Membuat 

Paket Produk dan Jasa 

Wisata 

Mencari produk dan jasa 

16     Mengemas pembuatan paket wisata 

17   
Menyiapkan penawaran 

harga 
Menghitung biaya produk dan jasa 

18     
Menyediakan penawaran harga 

kepada pelanggan 

19   

Mengkoordinasikan 

Pembuatan Brosur dan 

Bahan Pemasaran 

Merencanakan pembuatan brosur 

dan bahan pemasaran 

20     
Mengembangkan naskah final dari 

brosur dan bahan pemasaran 

21   

Mengimplementasikan 

kegiatan pariwisata yang 

keberlanjutan dan kegiatan 

dengan dampak terkecil 

Merancang kegiatan yang ramah 

lingkungan 

22   

Mengembangkan 

pengetahuan lokal dan 

Merencanakan peluang 

dalam bidang pariwisata 

bagi masyarakat lokal 

Mengembangkan Pengetahuan Lokal 

23   

Berkomunikasi secara lisan 

dalam bahasa Inggris pada 

tingkat penyeliaan dan 

operasional tinggi 

Berkomunikasi dengan pelanggan 

dan kolega mengenai kegiatan rutin 

dan tidak rutin, beraneka ragam dan 

rumit serta pelayanan pelanggan 

yang ditemui pada tingkat 

operasional tinggi 



24   

Merencanakan Konsep, 

menetapkan kelayakan 

Kegiatan MICE 

Menetapkan tujuan dan lingkup 

kegiatan secara keseluruhan 

25   
Mengelola resiko dalam 

bisnis MICE 

Mengevaluasi resiko dalam 

operasional bisnis MICE 

26   Menyeleksi Venue Kegiatan 
Menganalisis spesifikasi venue dan 

lokasi kegiatan yang dibutuhkan 

27   
Mengelola SDM kegiatan 

MICE 

Mengidentifikasi kebutuhan 

rekrutmen 

28   
Mengembangkan Proposal 

Penawaran (BID) 

Mengembangkan/menyusun 

proposal/penawaran secara detail 

29   
Mengelola kegiatan 

sponsorship 
Mempromosikan paket sponsor 

30   
Mengawasi loading dan 

unloading 

Mengawasi pemasukan barang 

pameran oleh peserta 

31   
Menangani kegiatan 

Staging 
Menganalisis kebutuhan staging 

32   Menangani keramaian Mengidentifikasi jenis kegiatan 

33   
Mengembangkan program 

meeting dan konferensi 

Merencanakan program meeting dan 

konferensi 

34   

Mengatur dan Memproses 

kegiatan pendaftaran tamu 

dalam suatu Acara 

Melakukan Proses pendaftaran 

35   
Mengembangkan ide untuk 

konsep Pameran 
Mengembangkan ide awal 

36   
Mengembangkan rancangan 

Pameran 
Mengomunikasikan ide rancangan 

37   
Mengatur instalasi dan 

Membongkar pameran 
Memasang/melepas elemen pameran 

38   

Menunjukkan menerima 

dan memproses sistem 

penempahan (Reservation 

System) dan 

mengoordinasikan jasa 

pemasok 

Mendeskripsikan Proses Penerimaan 

Permintaan Penempahan 

(Reservation) 



39     
Mendeskripsikan Proses Pencatatan 

Rincian Penempahan (Reservation) 

40     
Menentukan Pemutakhiran 

Penempahan (Reservation) 

41     
Mengidentifikasi Persyaratan 

Penempahan 

42     Menunjukkan meminta jasa layanan 

43     
Menunjukkan mencatat permintaan 

dan konfirmasi 

44     
Menunjukkan memutakhirkan dan 

menyelesaikan penempahan 

45   

Mengoperasikan sistem 

penempahan dengan 

menggunakan komputer 

(Computer Reservation 

System) 

Menunjukkan mengakses dan 

menggunakan informasi dari Sistem 

Penempahan Komputer (SPK) 

46     

Menunjukkan membuat dan 

memproses penempahan melalui 

Sistem Penempahan Komputer 

47   

Menghitung harga dan 

menyiapkan tiket 

penerbangan domestik 

Menganalisis informasi tarif 

penerbangan domestik 

48     
Menjelaskan cara menghitung tarif 

penerbangan domestik dan rutenya 

49     
Mendeskripsikan proses dokumen 

perjalanan udara domestik 

50   

Menghitung dan 

menyiapkan tiket normal 

penerbangan internasional 

dan tiket harga promosi 

penerbangan internasional 

Menganalisis informasi tarif 

penerbangan Internasional (Tarif 

normal dan Tarif spesial) 

51     

Menunjukkan cara menghitung 

harga tiket penerbangan 

internasional (Tarif normal dan Tarif 

spesial) 



52   

Menerapkan Peraturan dan 

Prosedur Biaya 

Penerbangan Lanjutan (0) 

Menunjukkan menerapkan minimum 

checks 

53     
Menunjukkan menghitung 

perjalanan keliling dunia 

54     
Menunjukkan membentuk tarif 

untuk open jaw journeys 

55   
Menerapkan Bekerja 

sebagai Pemandu wisata (0) 

Menerapkan Pengetahuan 

Kepemanduan Wisata 

56     

Melaksanakan tugas Kepemanduan 

wisata sesuai dengan Hukum dan 

Persyaratan Keselamaatan 

57     
Mengoordinasikan pergerakan 

rombongan wisatawan 

58   

Menyiapkan dan 

Menyajikan Informasi 

Wisata 

Mencari Informasi 

59     
Menyajikan Informasi kepada 

Wisatawan 

60   

Menunjukkan memberikan 

pelayanan pada 

penjemputan (transfer-in) 

dan pengantaran 

Pemberian Informasi kepada 

Wisatawan 

61   

Mengkoordinasi dan 

Mengoperasikan Perjalanan 

Wisata 

Merencanakan Kegiatan Wisata 

62     Mengelola Rencana Perjalanan 

63     
Mengatasi peristiwa yang tidak 

diharapkan 

64     
Mengelola Perjalanan Wisata 

(Extended Tour) 

65   

Mengembangkan materi 

penafsiran untuk kegiatan 

ekowisata 

Informasi mengenai Ahli Peneliti 

Ekologi 



66   

Menginterprestasikan aspek 

Budaya Etnik Lokal 

Indonesia 

Berkonsultasi dengan masyarakat 

lokal 

 




