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I. PENDAHULUAN
Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah, terdiri atas Kelompok Mata pelajaran Wajib
dan Mata pelajaran Pilihan. Mata pelajaran wajib mencakup 9 (sembilan) mata pelajaran
dengan beban belajar 24 jam per minggu. Isi kurikulum (KI dan KD) dan kemasan substansi
untuk Mata pelajaran wajib bagi SMA/MA dan SMK/MAK adalah sama. Struktur ini menerapkan
prinsip bahwa peserta didik merupakan subjek dalam belajar yang memiliki hak untuk memilih
mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik
untuk SMA/MA serta pilihan akademik dan vokasional untuk SMK/MAK. Mata pelajaran pilihan
ini memberi corak kepada fungsi satuan pendidikan, dan didalamnya terdapat pilihan sesuai
dengan minat peserta didik.
II. PELENGKAPAN KELOMPOK MATA PELAJARAN PEMINATAN
Struktur umum SMK/MAK sama dengan struktur umum SMA/MA, yakni ada kelompok
Mata pelajaran: Kelompok A, B, dan C. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Pasal 80 menyatakan bahwa: (1) penjurusan
pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian; (2) setiap bidang
keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program
studi keahlian; (3) setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian. Bidang keahlian pada SMK/MAK meliputi:
1. Teknologi dan Rekayasa;
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Kesehatan;
4. Agribisnis dan Agroteknologi;
5. Perikanan dan Kelautan;
6. Bisnis dan Manajemen;
7. Pariwisata;
8. Seni Rupa dan Kriya;
9. Seni Pertunjukan.
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Pemilihan Peminatan Bidang Keahlian dan program keahlian dilakukan saat peserta
didik mendaftar pada SMK/MAK. Pilihan pendalaman peminatan keahlian dalam bentuk pilihan
Paket Keahlian dilakukan pada semester 3, berdasarkan nilai rapor dan/atau rekomendasi guru
BK di SMK/MAK dan/atau hasil tes penempatan (placement test) oleh psikolog. Pada SMK/MAK,
Mata Pelajaran Kelompok Peminatan (C) terdiri atas:
a. Kelompok Mata Pelajaran Dasar Bidang Keahlian (C1);
b. Kelompok Mata Pelajaran Dasar Program Keahlian (C2);
c. Kelompok Mata Pelajaran Paket Keahlian (C3).
Mata pelajaran serta KD pada kelompok C2 dan C3 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia usaha dan industri. Struktur kurikulum tiaptiap bidang keahlian berbeda-beda. Struktur kurikulum untuk bidang keahlian Teknologi dan
Rekayasa dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Mata pelajaran SMK/MAK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa
KELAS DAN SEMESTER
MATA PELAJARAN

X

XI

XII

1

2

1

2

1

2

Kelompok A (Wajib)
1

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

3

3

3

3

3

3

2

Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

2

2

2

2

2

2

3

Bahasa Indonesia

4

4

4

4

4

4

4

Matematika

4

4

4

4

4

4

5

Sejarah Indonesia

2

2

2

2

2

2

6

Bahasa Inggris

2

2

2

2

2

2

Kelompok B (Wajib)
7

Seni Budaya

2

2

2

2

2

2

8

Prakarya dan Kewirausahaan

2

2

2

2

2

2

9

Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan

3

3

3

3

3

3

Kelompok C (Peminatan)
C1. Dasar Bidang Keahlian
10

Fisika

2

2

2

2

-

-

11

Kimia

2

2

2

2

-

-

12

Gambar Teknik

2

2

2

2

-

-
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C2. Dasar Program Keahlian
C3. P a k et K e a h li a n
TOTAL

18

18

-

-

-

-

-

-

18

18

24

24

48

48

48

48

48

48

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua program keahlian yang berada dalam bidang
keahlian Teknologi dan Rekayasa memiliki jumlah dan nama pata pelajaran yang sama pada
kelompok C1 nya, yaitu: Fisika, Kimia, dan Gambar Teknik. Untuk program keahlian yang
berbeda maka nama dan jumlah mata pelajaran yang ada di dalamnya juga berbeda. Sebagai
contoh untuk program keahlian Teknik Mesin dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Mata pelajaran SMK/MAK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Program Keahlian Teknik
Mesin, dan Paket Keahlian Teknik Pemesinan.
KELAS DAN SEMESTER
MATA PELAJARAN

X

XI

XII

1

2

1

2

1

2

Kelompok A (Wajib)
1
2

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

Bahasa Indonesia

4

4

4

4

4

4

4

Matematika

4

4

4

4

4

4

5

Sejarah Indonesia

2

2

2

2

2

2

6

Bahasa Inggris

2

2

2

2

2

2

Kelompok B (Wajib)
7

Seni Budaya

2

2

2

2

2

2

8
9

Prakarya dan Kewirausahaan
Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

Kelompok C (Peminatan)
C1. Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa
10

Fisika

2

2

2

2

-

-

11

Kimia

2

2

2

2

-

-

2

2

2

2

-

-

4
4
4
4
2

4
4
4
4
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12
Gambar Teknik
C2. Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin
13 Kekuatan Bahan dan Komponen Mesin 18
18
14 Kelistrikan dan Konversi Energi
15 Pengolahan Logam
16 Dasar Teknik Mesin
17 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
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C3. Paket Keahlian: Teknik Pemesinan
18

Perkakas Tangan

19

Alat Ukur

20

-

-

-

3
3

-

-

-

3
3

-

-

-

Gambar Teknik

-

-

4

4

-

-

21

Mesin Perkakas I

-

-

8

8

22

Mesin Perkakas II

-

-

-

-

8

8

-

6

6

23

Alat Potong

-

-

-

24

Mesin dan program mesin NC/CNC

-

-

-

-

10

10

48

48

48

48

48

48

TOTAL

Ada perbedaan antara Tabel 1 dan Tabel 2, Tabel 1 (kurikulum untuk bidang keahlian:
Teknologi dan Rekayasa) nama mata pelajaran pada peminatan C2 dan C3 masih kosong,
sedangkan pada Tabel 2 (kurikulum untuk program keahlian Teknik Mesin dengan paket
keahlian Teknik Pemesinan) nama-nama mata pelajaran itu sudah ada. Nama-nama mata
pelajaran pada peminatan Program Keahlian (C2) dan peminatan Paket Keahlian (C1) itu diambil
dari Spektrum Kejuruan atau dapat diambil dari intisari standar kompetensi yang tertera pada
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2009. Setiap mata pelajaran dalam Program Keahlian (dalam
hal ini Teknik Mesin) dan Paket Keahlian (dalam hal ini diambil contoh Teknik Pemesinan) terdiri
atas beberapa kompetensi dasar yang selanjutnya dijabarkan menjadi indikator-indikator
pencapaian belajar. Indikator pencapaian inilah yang selanjutnya digunakan sebagai ramburambu kegiatan penilaian.

III. PEMILIHAN CONTOH MATA PELAJARAN
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buka Permendiknas Nomor 28
Tahun 2009, kemudian kita cari Bidang keahlian dan program keahlian yang menjadi tugas kita.
Dalam contoh ini Bidang Keahliannya adalah Teknologi dan Rekayasa, sedangkan program
keahliannya adalah Teknik Mesin. Cermati program keahlian (dalam permendiknas itu disebut
dengan Dasar Kompetensi Kejuruan dan dalam contoh ini adalah Program Keahlian Teknik
Mesin). Cermati Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada pada program
keahlian ini.
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Hasil pencermatan terhadap program keahlian Teknik Mesin diperoleh lima SK dan
setiap SK dijadikan satu mata pelajaran. Sesuai dengan SK yang terkandung di dalamnya, kelima
mata pelajaran itu adalah: (1) Kekuatan Bahan dan Komponen Mesin, (2) Kelistrikan dan
Konversi Energi, (3) Pengolahan Logam, (4) Dasar Teknik Mesin, dan (5) Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Pada tiap-tiap mata pelajaran itu terdiri dari beberapa KD, sesuai dengan KD
yang terkandung dalam setiap SK yang membentuk mata pelajaran tersebut. Secara rinci,
proses dan hasil pencermatan terhadap Program Keahlian Teknik Mesin dapat dilihat pada
Tabel 3.
Tabel 3. Hasil pencermatan terhadap Program Keahlian Teknik Mesin
C2. Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin
13 Kekuatan Bahan dan Komponen Mesin
14 Kelistrikan dan Konversi Energi
C2.
Otomotif
15 Teknik
Pengolahan
Logam
16 Dasar Teknik Mesin
17 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
C3.

4
4
4
4
2

4
4
4
4
2

A. DASAR KOMPETENSI KEJURUAN (PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK MESIN)
18 DASAR
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI
1. Memahami dasar kekuatan
1.1 Mendeskripsikan prinsip dasar mekanika
bahan dan komponen mesin (13)
1.2 Menjelaskan komponen/elemen mesin
18
2. Memahami prinsip dasar
2.1 Mendeskripsikan
prinsip dasar kelistrikan mesin
kelistrikan dan konversi energi (14) 2.2 Mendeskripsikan prinsip dasar motor bakar
3. Memahami proses dasar
perlakuan logam (15)

2.3 Menjelaskan prinsip dasar turbin
3.1 Menjelaskan
pembuatan dan pengolahan logam
3.2 Menguraikan unsur dan sifat logam
3.3 Mendeskripsikan proses perlakuan panas logam
3.4 Mendeskripsikan
proses korosi dan pelapisan logam
3.5 Mendeskripsikan proses pengujian logam

4. Memahami proses dasar teknik
mesin (16)

4.1 Menjelaskan proses dasar pemesinan
4.2 Menjelaskan
proses dasar pengelasan
4.3 Menjelaskan proses dasar fabrikasi logam
4.4 Menjelaskan proses dasar pengecoran logam
4.5 Menjelaskan
proses dasar pneumatik dan hidrolik
4.6 Menjelaskan proses dasar otomasi
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5. Menerapkan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) (17)

5.1 Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
5.2 Melaksanakan prosedur K3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa Mata pelajaran Kekuatan Bahan dan Komponen Mesin
memiliki dua KD, mata pelajaran Kelistrikan dan Konversi Energi terdiri dari tiga KD, mata
pelajaran Pengolahan Logam memiliki lima KD, mata pelajaran Dasar Tiknik Mesin memiliki
lima KD, dan mata pelajaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki dua KD. Cara
pengelompokan dan pemberian nama mata pelajaran harus dilakukan oleh pakar dalam
program keahlian Teknik Mesin.
Langkah selanjutnya kita cermati paket keahlian yang dalam contoh ini dipilih Teknik
Pemesinan. Paket keahlian Teknik Pemesinan ini terdiri atas 17 SK yang dapat dikelompokkan
menjadi tujuh grup SK. Grup 1 merupakan mata pelajaran nomor 18 atau disebut dengan mata
pelajaran Perkakas Tangan, grup 2 yakni mata pelajaran nomor 19 dan disebut dengan mata
pelajaran Alat Ukur, grup 3 adalah mata pelajaran nomor 20 yang disebut dengan mata pelajaran
Gambar Teknik, grup nomor 4 adalah mata pelajaran nomor 21 dan disebut dengan

mata

pelajaran Mesin Perkakas I, grup nomor 5 adalah mata pelajaran nomor 22 disebut mata pelajaran
Mesin Perkakas II, grup 6 adalah mata pelajaran nomor 23 yang disebut mata pelajaran Alat Potong, dan
grup 7 adalah mata pelajaran nomor 24 yang disebut dengan mata pelajaran Mesin dan program mesin
NC/CNC. Secara rinci proses dan hasil pencermatan paket keahlian Tenik Pemesinan dapat dilihat

Tabel 4.
Tabel 4. Hasil pencermatan terhadap paket keahlian Teknik Pemesinan.
B. KOMPETENSI KEJURUAN (PAKET KEAHLIAN)
1. Teknik Pemesinan
C3. Paket Keahlian: Teknik Pemesinan
C4.
Otomotif
18 Teknik
Perkakas
Tangan
C5.
19
Alat Ukur
18
20
Gambar Teknik
18
21
Mesin Perkakas I
22
Mesin Perkakas II
23
Alat Potong
24
Mesin dan program mesin NC/CNC
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STANDAR KOMPETENSI
1. Melaksanakan penanganan
material secara manual (18)

2. Menggunakan peralatan
pembandingan dan/atau alat ukur
dasar (19)

KOMPETENSI DASAR
1.1 Mengangkat material secara manual
1.2 Menggerakkan/mengganti material secara
manual
2.1 Menjelaskan cara penggunaan peralatan
pembandingan dan/atau alat ukur dasar

2.2 Menggunakan peralatan pembandingan dan/atau
alat ukur dasar
2.3 Memelihara peralatan pembandingan dan/ atau
alat ukur dasar
3. Mengukur dengan alat ukur
3.1 Menjelaskan cara penggunaan alat ukur mekanik
mekanik presisi (19)
presisi
3.2 Menggunakan alat ukur mekanik presisi
3.3 Memelihara alat ukur mekanik presisi
4. Menggunakan perkakas tangan
4.1 Menjelaskan jenis, fungsi, dan cara penggunaan
(18)
perkakas tangan
4.2 Menggunakan macam-macam perkakas tangan
5. Menggunakan perkakas
5.1 Menjelaskan jenis, fungsi, dan cara penggunaan
bertenaga/operasi digenggam (18)
perkakas bertenaga
5.2 Menggunakan macam-macam perkakas
bertenaga
6. Menginterpretasikan sketsa (20)
6.1 Menyiapkan sket tangan
6.2 Mengartikan detil sket tangan
7. Membaca gambar teknik (20)
7.1 Mendeskripsikan gambar teknik
7.2 Memilih teknik gambar yang benar
7.3 Membaca gambar teknik
8. Menggunakan mesin untuk operasi 8.1 Menjelaskan cara mengeset mesin
dasar (21)
8.2 Menjelaskan cara mengoperasikan mesin
9. Melakukan pekerjaan dengan
9.1 Memproses bentuk permukaan pendakian
mesin bubut (21)
9.2 Menjelaskan teknik pengoperasian mesin bubut
9.3 Mengoperasikan mesin bubut
9.4 Memeriksa komponen sesuai dengan spesifikasi
10. Melakukan pekerjaan dengan
10.1 Menjelaskan cara pengoperasian mesin frais
mesin frais (21)
10.2 Mengoperasikan mesin frais
10.3 Mengecek komponen untuk penyesuaian
dengan rinciannya
11. Melakukan pekerjaan dengan
11.1 Menentukan kebutuhan kerja
mesin gerinda (21)
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12. Menggunakan mesin bubut
(kompleks) (22)

13. Memfrais (kompleks) (22)

14. Menggerinda pahat dan alat
potong (23)

15. Mengeset mesin dan program
mesin NC/CNC (dasar) (24)

16. Memprogram mesin NC/CNC
(dasar) (24)

17. Mengoperasikan mesin NC/CNC
(Dasar) (24)

11.2 Memilih roda gerinda dan perlengkapannya
11.3 Menjelaskan cara pengoperasian mesin gerinda
11.4 Mengoperasikan mesin gerinda
11.5 Memeriksa komponen-komponen untuk
kesesuaian secara spesifik
12.1 Melakukan persiapan kerja secara tepat
12.2 Mengikuti sisipan indentifikasi dari organisasi
standar internasional atau standar lain yang sesuai
12.3 Melakukan berbagai macam pembubutan
13.1 Memasang benda kerja
13.2 Mengenali insert menurut standar ISO
13.3 Melakukan pengefraisan benda rumit
14.1 Menetapkan persyaratan pekerjaan
14.2 Memilih alat dan roda gerinda pemotong dan
perlengkapan yang sesuai
14.3 Menggerinda pahat dan alat potong
14.4 Memeriksa komponen sesuai spesifikasi
15.1 Mendeskripsikan instruksi kerja
15.2 Memasang fixture/perlengkapan/alat pemegang
15.3 Melakukan pemeriksaan awal
15.4 Melakukan pengaturan mesin NC/CNC
(numerical control/ computer numerical control)
15.5 Menginstruksi operator mesin
15.6 Mengganti tooling yang rusak
16.1 Mengenal bagian-bagian program mesin NC/CNC
16.2 Menulis program mesin NC/CNC
16.3 Melaksanakan lembar penulisan operasi NC/CNC
16.4 Menguji coba program
17.1 Mendeskripsikan instruksi kerja
17.2 Melakukan pemeriksaan awal
17.3 Mengoperasikan mesin CNC/NC
17.4 Mengawasi kerja mesin/proses CNC/NC.

Menurut kurikulum tahun 2013, setiap mata pelajaran harus mengandung kompetensi
inti 1 (KI 1) atau Kompetensi Sikap Spiritual, dan kompetensi Inti 2 atau kompetensi sikap sosial.
Secara tektual Kompetensi inti ini sama untuk semua mata pelajaran di Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), sedangkan kompetensi dasarnya diambil dari Permendiknas Nomor 28 tahun
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2009 untuk Program Keahlian Teknik Mesin dan Paket Keahlian Teknik Pemesinan yang dalam
contoh ini dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. Secara rinci, hubungan antara kompetensi
inti dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran tertentu (dalam contoh ini adalah mata
pelajaran Teknologi Dasar Mesin yang berada dalam Program keahlian Teknik Mesin, klas X)
dapat dilihat pada Tabel 5.
.
Tabel 5. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar klas X mata pelajaran Kekuatan Bahan dan
Komponen Mesin
Bidang Keahlian
: TEKNOLOGI REKAYASA
Dasar Program Keahlian
: TEKNIK MESIN
Mata Pelajaran/Kompetensi Sasaran : KEKUATAN BAHAN DAN KOMPONEN MESIN
Klas
: X
KOMPETENSI INTI
1. Menghayati dan
mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya

2. Menghayati dan mengamalkan
perilaku
jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan dan
menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, dan prosedural berdasar
kan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dalam wawasan
kemanusiaan, kebang saan,
kenegaraan, danperadaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian
dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.

1.1
1.2

2.1

2.2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

KOMPETENSI DASAR
Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan
berbagai komponen dengan kekuatan masing-masing
Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai
tuntunan dalam pembuatan melaksanakan praktik
bengkel menggunakan teknologi dasar
Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti;
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab;
terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli
lingkungan) dalam aktivitas seharihari sebagai
wujud implementasi sikap dalam melakukan
praktik bengkel dan diskusi
Menghargai kerja individu dan kelompok
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud
implementasi melaksanakan percobaan dan
melaporkan hasil percobaan
Mendeskripsikan prinsip dasar mekanika
Menjelaskan komponen/elemen mesin
Menjelaskan proses dasar pemesinan
Menjelaskan proses dasar pengelasan
Menjelaskan proses dasar fabrikasi logam
Menjelaskan proses dasar pengecoran logam
Menjelaskan proses dasar pneumatik dan hidrolik
Menjelaskan proses dasar otomasi
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4. Mengolah, menalar, dan menyaji
dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan
langsung.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Melakukan praktik dasar pemesinan, misal praktik
menggergaji
Melakukan praktik dasar pengelasan
Melakukan praktik dasar fabrikasi logam
Melakukan praktik dasar pengecoran logam
Melakukan praktik dasar pneumatik dan hidrolik
Melakukan praktik dasar otomasi

Tabel 5 menunjukkan bahwa kompetensi dasar nomor 3.1 s/d 3.8 merupakan kompetensi
dasar yang termasuk dalam Kompetensi Pengetahuan dan standar kompetensi nomor 4.1 s/d 4.6
merupakan kompetensi dasar yang termasuk dalam Kompetensi Keterampilan; kedua kelompok
kompetensi dasar itu diambil dari Tabel 3. Sementara itu, kompetensi inti dan kompetensi dasar

untuk mata pelajaran Alat Ukur yang berada dalam paket keahlian Teknik Pemesinan, klas XI
dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Alat Ukur
Bidang Keahlian
:
Dasar Program Keahlian
:
Paket Keahlian
:
Mata Pelajaran/Kompetensi Sasaran :
Klas
:

TEKNOLOGI REKAYASA
TEKNIK MESIN
TEKNIK PEMESINAN
ALAT UKUR
XI

KOMPETENSI INTI
1. Menghayati dan
mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya

1.1

1.2
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku
jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan
menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan

2.1

2.2

3.1
3.2

KOMPETENSI DASAR
Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan
berbagai tingkat teknologi yang digunakan untuk
memecahkan masalah
Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai
tuntunan dalam menggunakan teknologi menengah
Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti;
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab;
terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli
lingkungan) dalam aktivitas seharihari sebagai
wujud implementasi sikap dalam menyelesaikan
tugas menggunakan teknologi menengah
Menghargai kerja individu dan kelompok
dalam aktivitas sehari-hari, menyelesaikan
pekerjaan dengan menggunakan teknologi
menengah dan melaporkan hasil nya
Menjelaskan cara penggunaan alat ukur mekanik
presisi
Menjelaskan cara mengeset mesin
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metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dalam wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian dalam bidang kerja yang
spesifik untuk memecahkan masalah

4. Mengolah, menalar, dan menyaji
dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, dan
mampu melaksanakan tugas
spesifik di bawah pengawasan
langsung.

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Menjelaskan cara mengoperasikan mesin
Menjelaskan teknik pengoperasian mesin bubut
Memeriksa komponen sesuai dengan spesifikasi
Menjelaskan cara pengoperasian mesin frais
Menentukan kebutuhan kerja
Memilih roda gerinda dan perlengkapannya
Menjelaskan cara pengoperasian mesin gerinda
Memeriksa komponen-komponen untuk kesesuaian
secara spesifik

4.1
4.2
4.3
4.4

Menggunakan alat ukur mekanik presisi
Memelihara alat ukur mekanik presisi
Memproses bentuk permukaan pendakian
Menyelesaikan pekerjaan dengan
menggunakan mesin bubut
Menyelesaikan pekerjaan dengan
menggunakan mesin frais
Mengecek komponen untuk penyesuaian
dengan rinciannya
Menyelesaikan pekerjaan dengan
menggunakan mesin gerinda
Menggunakan alat ukur mekanik presisi

4.5
4.6
4.7
4.8

Tabel 6 menunjukkan bahwa kompetensi dasar nomor 3.2 s/d 3.10 merupakan bagian
dari kompetensi pengetahuan dan butir-butir kompetensi dasar nomor 4.1 s/d 4.8 merupakan
bagian dari kompetensi keterampilan; kedua kelompok kompetensi dasar ini diambil dari
Tabel 4. Selanjutnya, berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar inilah disusun
SILABUS. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan
kajian mata pelajaran. Oleh karena silabus ini merupakan acuan kegiatan selama satu semester
untuk mata pelajaran tertentu maka perlu dikaji terlebih dahulu karakteristik mata pelajaran
atau paket keahlian, yang dalam contoh ini adalah Paket Keahlian Teknik Pemesinan.

IV. KARAKTERISTIK PAKET KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN
Penilaian hasil belajar berdasarkan kurikulum tahun 2013 tidak bisa dipisahkan dengan
proses pembelajaran. Oleh karenanya bila akan mengembangkan perangkat penilaian maka
perlu dibahas terlebih dahulu karakteristik pembelajarannya. Dalam contoh ini, diambil
pembelajaran Teknik Pemesinan.
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Kegiatan pembelajaran Teknik Pemesinan dikelompokkan menjadi tiga, yakni: (1)
pembelajaran teori, (2) pembelajaran praktikum, dan (3) pembelajaran praktik. Pembelajaran
praktik dan praktikum sama-sama merupakan aplikasi dari teori yang telah dipelajarinya.
Dilihat dari penekannannya, ada perbedaan antara pembelajaran teori dan pembelajaran
praktik. Pembelajaran

teori keteknikan lebih menekankan pada pelatihan kognitif

(pengetahuan), sedangkan pada pembelajaran praktik lebih menekankan pada pelatihan
psikomotorik (keterampilan), walaupun telah diketahui bahwa kedua pembelajaran tadi saling
mengkait dan saling menunjang. Dari ke tiga jenis pembelajaran ini, proporsi pembelajaran
praktik di bengkel jauh lebih besar daripada proporsi pembelajaran teori kejuruan, dan
pembelajaran praktikum.
Proses pembelajaran teori dalam paket keahlian Teknik Pemesinan diselenggarakan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa

untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian siswa. Pembelajaran teori pada Teknik Pemesinan dapat dilakukan di dalam ruang
teori dan dapat juga dilakukan di ruang praktik.
Menurut Soeprijanto (2010), pembelajaran praktik, termasuk di dalamnya praktik teknik
mesin, terdiri atas perencanaan pembelajaran, persiapan pembelajaran, pelaksanaan
pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Perencanaan pembelajaran praktik dapat berupa
penyusunan job sheet atau experiment sheet, persiapan berupa persiapan kelas, mesin, dan
atau peralatan yang digunakan. Pelaksanaan praktik pembelajaran dapat didahului dengan
penyajian materi oleh guru (shop talk), diteruskan dengan praktik oleh siswa, dan asesmen hasil
belajar siswa.
Menurut Mills (1977) dalam pembelajaran praktik, tugas guru adalah: 1) menentukan
tujuan dalam bentuk perbuatan, 2) menganalisis keterampilan secara rinci dan catatan operasi
serta urutannya, 3) mendemonstrasikan keterampilan tersebut disertai dengan penjelasan
singkat, dengan memberikan perhatian pada butir-butir kunci serta bagian-bagian yang sukar,
4) memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba praktik sendiri dengan pengawasan dan
bimbingan, dan 5) memberikan penilaian terhadap usaha siswa. Sementara itu, Leighbody dan
Kidds (1968) mengatakan bahwa langkah-langkah dalam mengajar praktik adalah (1) tahap
persiapan, (2) tahap kegiatan siswa (praktik), dan (3) tahap penilaian hasil kerja siswa. Dengan
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demikian dapat dirangkum bahwa pembelajaran teknik mesin mencakup tiga tahap, yakni: (1)
tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas: (a) penyajian oleh
guru (shop talk) dan (b) tahap kegiatan siswa (praktik), dan tahap (3) penilaian prestasi belajar
siswa.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembelajaran dalam Teknik Pemesinan, baik
pembelajaran teori maupun praktik mencakup persiapan, pelaksanaan dan penilaian hasil
belajar siswa. Pada tahap persiapan, guru harus menyiapkan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) atau jobsheet, bahan pembelajaran, dan perangkat penilaian hasil belajar
siswa. Hal penting yang harus dilakukan dalam persiapan adalah guru harus menyisipkan butirbutir KI 1 dan KI 2 dalam RPP, bahan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar siswa.
Dalam proses pembelajaran baik teori maupun praktik, guru harus mampu mendorong
muncul dan berkembangnya kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sikap
spiritual dan sikap sosial. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu menyelenggarakan
pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Selain
itu, guru juga dituntut untuk menjadi teladan perilaku baik dan mendorong siswa untuk
berperilaku baik (memuat butir-butir KI 1 dan KI 2).
V. TEKNIK PENILAIAN YANG SESUAI DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN
Penilaian yang dilakukan dalam paket keahlian Teknik Pemesinan harus sesuai dengan
Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian. Penilaian yang dilakukan harus
memenuhi prinsip obyektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Selain itu,
penilaian juga harus memenuhi azas adil, valid, spesifik, dan manfaat.
Penilaian Pencapaian Kompetensi siswa pada paket Teknik Mesin

mencakup

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga
dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang
telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata
pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses. Teknik dan instrumen yang
digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.
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A. Penilaian kompetensi sikap
Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian
“teman sejawat”(peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan
untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala
penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.
1. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan
menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan
2. pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.
3. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk
mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian
kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.
4. Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta
didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang
digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik.
5. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil
pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan
sikap dan perilaku.
B. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan.
1. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah,
menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran.
2. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.
3. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang dikerjakan secara
individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
C. Penilaian Kompetensi Keterampilan
Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian
yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan
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menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan
berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.
1. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan
suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.
2. Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan perancangan,
pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu.
3. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan
seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif
untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik
dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang
mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya.
Jenis penilaian yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menilai kompetensi
pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap adalah penilaian otentik.
Penilaian otentik adalah penilaian perilaku peserta didik secara multi-dimensional pada situasi
nyata. Penilaian seperti ini tidak hanya menggunakan tes kertas pensil atau tes tertulis saja
tetapi juga menggunakan berbagai metode, misalnya tes perbuatan, pemberian tugas, dan
portofolio.

VI. ASPEK YANG HARUS DINILAI PADA PAKET KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN
Telah dijelaskan bahwa pembelajaran pada paket keahlian Teknik Pemesinan mencakup
pembelajaran teori dan pembelajaran dan pembelajaran praktik. Terkait dengan hal ini, Salkind
(2013) menjelaskan bahwa penilaian vokasi seseorang harus mampu mendeskripsikan seberapa
tinggi keahlian orang itu pada pekerjaan yang ditekuninya. Soeprijanto (2010) menambahkan
bahwa penilaian hasil belajar praktik harus mencakup penilaian proses dan penilaian produk.
Menurut Ryan (1960) hasil belajar keterampilan dapat diukur dengan cara: 1) pengamatan
langsung serta penilaian tingkah laku siswa selama proses belajar mengajar praktik, 2) sesudah
mengikuti pelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada siswa untuk mengukur
pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta 3) beberapa waktu sesudah pelajaran selesai dan
kelak dalam lingkungan kerjanya.
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Sejalan dengan ahli lain, Stiggins (2012) berpendapat bahwa untuk menilai keterampilan
tidak cukup bila dinilai secara tradisional atau hanya dengan paper –and- pencil tests, tetapi
harus menggunakan penilaian kinerja. Lebih jauh Stiggins menjelaskan bahwa

penilaian

keterampilan harus mencakup persiapan, proses pembelajaran, dan produk. Sementara itu,
Leighbody dan Kidd (1968) berpendapat bahwa dalam melakukan penilaian hasil belajar
keterampilan, guru harus memperhatikan dan memperhitungkan : 1) ketelitian ukuran pada
pekerjaan siswa, 2) kemampuan siswa dalam menggunakan alat dan bekerja dengan aman, 3)
kemampuan siswa dalam menganalisa suatu pekerjaan

sehingga mampu membuat urutan

pengerjaan dan melaksanakan dengan baik, 4) kecepatan siswa dalam mengerjakan tugas yang
diberikan kepadanya, dan 5) kemampuan siswa dalam membaca gambar, diagram atau simbolsimbol yang dihadapinya.
Uraian di atas memberikan gambaran bahwa aspek yang dinilai pada paket keahlian
Teknik Pemesinan adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan mencakup
proses dan produk. Instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap dapat berbentuk lembar
observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta, daftar cek atau skala penilaian (rating scale),
dan jurnal atau catatan pendidik. Instrumen untuk mengukur kompetensi pengetahuan adalah
tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi
keterampilan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik. Semua
instrumen harus dilengkapi dengan rubrik atau pedoman penskoran.

VII. CONTOH PERANGKAT PENILAIAN
Perangkat penilaian dalam contoh ini adalah silabus, RPP, dan instrumen yang
digunakan untuk mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Instrumen yang digunakan
untuk mengukur sikap dapat berbentuk lembar observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta,
daftar cek atau skala penilaian (rating scale), dan jurnal atau catatan pendidik. Instrumen untuk
mengukur kompetensi pengetahuan adalah tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen yang
digunakan untuk mengukur kompetensi keterampilan berupa daftar cek atau skala penilaian
(rating scale) yang dilengkapi rubrik. Semua instrumen akan dilengkapi dengan rubrik atau
pedoman penskoran.
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A. Langkah-langkah Penyusunan Silabus
Mata pelajaran yang diambil sebagai contoh dalam kesempatan ini adalah Alat Ukur,
yakni salah satu mata pelajaran yang ada dalam paket keahlian Teknik Pemesinan, program
keahlian Teknik Mesin. Perangkat penilaian mata pelajaran ini dapat disusun bila silabus dan
kisi-kisinya sudah ada. Oleh karena silabus akan disiapkan oleh P4TK maka dalam contoh ini
hanya akan disiapkan format silabus dan sebagian silabus yang relevan. Menurut Permendikbud
Nomor 65 Tahun 2013 langkah-langkah penyusunan silabus adalah sebagai berikut.
1.

Menuliskan Identitas mata pelajaran khusus SMP/MTs/SMPLB/ Paket B danSMA/MA
/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan);

2.

Menuliskan identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;

3.

Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam
aspek

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari pesertadidik untuk

suatu jenjang sekolah, kelas dan matapelajaran (ini diambil dari kurikulum 2013)
4.

Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran;

5.

Tuliskan Indikator pencapaian

6.

Tema (khususSD/MI/SDLB/Paket A);

7.

Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam
bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;

8.

Kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik
untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;

9.

Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan
pencapaian hasil belajar peserta didik;

10. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu
semester atau satu tahun; dan
11. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber
belajar lain yang relevan.
Dengan mencermati langkah-langkah penyusunan silabus di atas maka dapat dituliskan
bahwa format silabus mata pelajaran Pekerjaan Teknologi Dasar dapat dilihat pada Tabel 7,
sedangkan contoh sebagian silabus dapat dilihat pada Lampiran 1.
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Tabel 7. SILABUS MATA PELAJARAN PEMINATAN C3/ALAT UKUR
Nama Sekolah
: SMKN 1 Yogyakarta
Klas/Semester
: XI/II
Kompetensi Kompetensi
Inti
Dasar
1. ………….

2………..

3…………..

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2
2.3.
3.1………

3.2.. …….

4. ………

dst
4.1………..

Indikator
Pencapaian

Materi
Pokok

Kegiatan
Pembelaja
ran

3.1.1……(+
KD dr KI2
dan KI1)

3.1.1……

3.1. ……(+
KD dr KI2
dan KI1)

3.1.2. …..
(+ KD dari KI2
dan KI1)

3.1.2. …..

3.2.1. ….(+
3.2.1. ….
KD dr KI2
dan KI1)
3.2.2…..……(+ 3.2.2…..
KD dr KI2
dan KI1)
4.1.1……(+
KD dr KI2
dan KI1)
4.1.2……(+
KD dr KI2
dan KI1)
4.1.3……..

3.2…………

4.1.1…….. 4.1.

4.1.2…….

4.1.3……..

Penilaian

3.1.1……(+
KD dr KI2
dan KI1)

Alokasi
Waktu

3.1……

Sumber
Belajar

3.1.1……

3.1.2. …..
(+ KD dari KI2
dan KI1)

3.1.2. …..

3.2.1. ….(+
3.2. …
KD dr KI2
dan KI1)
3.2.2…..……(+
KD dr KI2
dan KI1)

3.2.1. ….

4.1.1……(+
KD dr KI2
dan KI1)
4.1.2……(+
KD dr KI2
dan KI1)
4.1.3……..

4.1.1……..

4.1…..

3.2.2…..

4.1.2…….

4.1.3……..

dst

Tabel 7 menunjukkan bahwa Kompetensi Dasar dari Kompetensi Inti Satu (KI 1) dan
Kompetensi Inti Dua (KI 2) tidak dijabarkan menjadi indikator-indikator. Indikator dari KD yang
berasal dari KI 1 dan KI 2 digabungkan dengan indikator jabaran dari KD yang KI 3 dan KI 4.
Selain itu, juga dapat dilihat bahwa materi pokok mengacu pada indikator, sedangkan kegiatan
pembelajaran dan alokasi waktu mengacu pada KD. Dengan demikian satuan RPP adalah KD,
bisa saja satu RPP dapat digunakan lebih dari satu kali pertemuan.
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Penilaian mengacu pada indikator, setiap indikator dapat dibuat lebih dari satu butir
soal. Namun apabila butir soal sudah komplek maka bisa saja dua atau lebih indikator dibuat
menjadi satu butir soal. Hal penting yang harus diingat adalah rancangan penilaian ini disusun
bersamaan dengan pengembangan silabus. Rancangan penilaian untuk waktu tertentu lebih
sering disebut dengan kisi-kisi, sehingga muncul kisi-kisi ujian akhir semester dan kisi-kisi ujian
nasional. Kisi-kisi bukan hanya sekedar panduan penyusunan butir-butir soal tetapi juga
merupakan pedoman penyusunan materi pembelajaran, bahkan juga strategi pembelajaran.
Oleh karena dalam implementasi kurikulum 2013 ini penilaian terpadu dengan pembelajaran,
maka kisi-kisi lekat dengan silabus. Selanjutnya, dari silabus inilah dikembangkan menjadi kisikisi dan Rencana Pelaksanaan Pemblajaran (RPP).
B. Langkah-langkah Penyusunan RPP
Silabus merupakan panduan pelaksanaan pembelajaran selama satu semester,
sedangkan kisi-kisi merupakan panduan penyusunan soal ujian pada waktu tertentu, misal ujian
tengah semester (UTS) dengan bahan yang diujikan adalah bahan yang dipelajari setengah
semester. Dalam rambu-rambu ini contoh kisi-kisi dijadikan satu dengan contoh soal.
Sementara itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan
pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus
untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi
Dasar (KD).
Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap
dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan
ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau yang
dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013
menjelaskan bahwa komponen RPP terdiri atas:
1.

identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan

2.

identitas matapelajaran atau tema/subtema;

3.

kelas/semester;
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4.

materipokok;

5.

alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar
dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang
harus dicapai;

6.

tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja
operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan;

7.

kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;

8.

materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan
ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian
kompetensi;

9.

metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan
karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;

10. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi
pelajaran;
11. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau
sumber belajar lain yang relevan;
12. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup;
dan
13. penilaian hasil pembelajaran.
Contoh RPP dapat dilihat pada Lampiran 3.
Pada saat kita menyiapkan RPP maka perangkat penilaian juga harus disiapkan dengan
sebaik-baiknya. Butir-butir soal harus dituliskan sesuai dengan prosedur yang baku, sesuai
dengan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian.

C. Pendekatan dan Instrumen Penilaian
Penilaian Pencapaian Kompetensi peserta didik mencakup kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan
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untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan.
Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi
muatan/kompetensi program, dan proses. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk
penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.
1. Penilaian Kompetensi Sikap
Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri,
penilaian “teman sejawat”(peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang
digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek
atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan
pendidik.
a. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan
menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan
pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.
b. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk
mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian
kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.
c. Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta
didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang
digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik.
d. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil
pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap
dan perilaku.
2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan.
a. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah,
menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran.
b. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.
c. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang dikerjakan secara
individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
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3. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian
yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan
menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan
berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.
a. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan
suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.
b. Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan perancangan,
pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu.
c. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan
seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif
untuk
mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam
kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang
mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya.
Jenis penilaian yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menilai kompetensi
pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap adalah penilaian otentik.
Penilaian otentik adalah penilaian perilaku peserta didik secara multi-dimensional pada situasi
nyata. Penilaian seperti ini tidak hanya menggunakan tes kertas pensil atau tes tertulis saja
tetapi juga menggunakan berbagai metode, misalnya tes perbuatan, pemberian tugas, dan
portofolio. Hargreaves dan Lorna Earl (2002) menjelaskan bahwa penilaian otentik mampu
memotivasi peserta didik untuk lebih bertanggungjawab atas belajar mereka sendiri, membuat
penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, mendorong peserta didik untuk
lebih berkreasi dan menerapkan pengetahuannya daripada hanya sekedar melatih ingatan.
Di bagian lain, Hargreaves dan Lorna Earl (2002) memaparkan hasil penelitiannya
bahwa: (1) guru lebih senang menggunakan penilaian otentik karena soal yang digunakan tidak
harus diuji-coba terlebih dahulu, (2) dengan penilaian otentik dapat dibangun pemahaman
kolaboratif antara guru, peserta didik, dan orang tua karena penilaian otentik menilai setiap
kegiatan peserta didik dan kadang-kadang melibatkan orang tua, dan (3) penilaian otentik juga
Instrumen yang digunakan dalam penilaian harus memenuhi persyaratan:
a. substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai;
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b. konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang
digunakan; dan
c. penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.
Persyaratan ini dapat terpenuhi manakala instrumen ditulis didasarkan langkah-langkah
baku, yakni: (a) menulis kisi-kisi, (b) menulis butir soal, dan (c) menelaah butir-butir instrumen.
Langkah-langkah ini adalah langkah minimum yang harus dilakukan agar butir-butir instrumen
dikatakan baik. Untuk ujian skala besar, setelah ditelaah dan direvisi, maka instrumen itu harus
diuji- cobakan untuk melihat bukti empirik validitas dan reliabilitas instrumen tersebut.

D. Penskoran dan Penentuan Kelulusan
Setiap kompetensi hasil belajar mencakup kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan
kompetensi sikap, meskipun demikian penilaiannya dilakukan secara terpisah. Penilaian
kompetensi ditampilkan dalam dua bentuk, yakni capaian dan deskripsi. Penilaian capaian
kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan awalnya dinyatakan dalam bentuk
(1 – 100) kemudian dikonversi menjadi (1 – 4) menggunakan persamaan: Y = 1/15 X – 2,66
Y = skor hasil konversi (1 – 4)
X = skor hasil penilaian (1 – 100)
Penilaian capaian kompetensi sikap terdiri dari dua, yakni penilaian sikap pada mata
pelajaran tertentu dan penilaian sikap pada semua mata pelajaran. Deskripsi kompetensi
dalam mata pelajaran tertentu hanya singkat, yakni: Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan
Kurang (K). Sementara itu, deskripsi pada kompetensi sikap antar mata pelajaran merupakan
penjelasan bagian kompetensi mana yang sudah dan yang belum dikuasai oleh siswa. Hasil
konversi dan keterkaitannya dengan deskripsi dapat dilihat pada Tabel 8.
Penilaian pencapaian sikap pada mata pelajaran tertentu merupakan deskripsi singkat
dari guru mata pelajaran tentang sikap siswa pada saat mengikuti mata pelajaran yang
diampunya, sedangkan penilaian sikap pada semua mata pelajaran merupakan kesimpulan dari
wali kelas berdasarkan deskripsi dan hasil diskusi dengan semua guru mata pelajaran yang
mengajarnya. Selain itu, guru juga harus melakukan penilaian sikap dalam bentuk deskripsi,
yakni guru matapelajaran menjelaskan secara lengkap tentang sikap spiritual dan sikap sosial
siswa pada saat mereka mengikuti pelajaran yang diampunya. Penilaian yang dilakukan
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dengan menggunakan skor 1 – 100, harus dikonversi dengan menggunakan tabel konversi
seperti Tabel 8.
Tabel 8. Konversi dari skor (1 – 100) ke (1 – 4)
INTERVAL
SKOR
96 – 100
91 – 95
86 – 90
81 – 85
75 – 80
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
< 54

HASIL KONVERSI
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.33
1.00

PREDIKAT

KRITERIA

A
AB+
B
BC+
C
CD+
D

SB
B

C

K

Nilai dalam bentuk angka (1-4) yang tertera dalam raport merupakan gabungan dari
berbagai hasil penilaian yang menggunakan berbagai teknik penilaian. Nilai kompetensi
pengetahuan yang tertera dalam raport merupakan gabungan dari hasil penilaian yang
menggunakan teknik: tes tertulis, tes lisan, dan penugasan (lihat pada Sub Bab Pendekatan dan
instrumen). Proporsi dari ketiga hasil penilaian itu tergantung pada bobot atau penting/tidak
pentingnya ke tiga jenis penilaian itu menurut guru. Bisa saja tes tertulis digunakan untuk ujian
akhir semester (UAS), ujian lisan untuk ujian tengah semester (UTS), dan skor tugas disingkat
ST maka skor akhir (SA) adalah:
(SA)

= {(3xUAS) + (2xUTS) + (NT)}/6

SA

= Skor Akhir, 1 - 100

UAS

= skor ujian akhir semester, 1 – 100

UTS

= skor ujian tengah semester, 1 – 100

ST

= skor tugas, 1 - 100

Selanjutnya skor 1 – 100 pada SA dikonversi ke Nilai Akhir (NA) 1 – 4 dengan menggunakan
ketentuan seperti Tabel 8.

Contoh:
Pada mata pelajaran Matematika, seorang siswa “A” memperoleh skor sebagai berikut.
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Skor Ujian Akhir Semester (UAS)

= 95

Skor Ujian Tengah Semester (UTS)

= 90

Skor Tugas (ST)

= 86

(SA)

= {(3xUAS) + (2xUTS) + (ST)}/6

(SA)

= {(3x95) + (2x90) + (86)}/6
= 92

Jadi, skor yang diperoleh siswa “A” untuk mata pelajaran matematika adalah 92. Selanjutnya
dengan menggunakan pedoman pada Tabel 8, skor tersebut dikonversi menjadi Nilai Akhir yaitu
3,67 (Sangat Baik). Jadi Nilai Akhir siswa “A” adalah 3,67 (Sangat Baik).
Nilai kompetensi keterampilan yang tertera dalam raport merupakan gabungan dari
hasil penilaian yang menggunakan teknik: tes praktik, projek, dan penilaian portofolio (lihat
pada Sub Bab Pendekatan dan instrumen). Proporsi dari ketiga hasil penilaian itu tergantung
pada bobot atau penting/tidak pentingnya ke tiga jenis penilaian itu menurut guru. Misal, tes
praktik dianggap yang memiliki bobot paling tinggi karena siswa diminta mendemonstrasikan
keterampilannya dan dinilai secara langsung. Teknik yang memiliki bobot penting berikutnya
adalah penilaian dengan projek karena dengan tugas ini, siswa harus bekerjasama dengan
teman lain dan proses pengerjaan juga dinilai. Bobot terrendah dari ke tiga teknik penilaian
keterampilan adalah teknik portofolio karena teknik ini proses pengerjaan tidak diamati secara
langsung oleh guru, sehingga skor akhir (SA) adalah:
(SA)

= {(3xUP) + (2xUPJ) + (NP}/6

SA

= Skor Akhir, 1 - 100

UP

= skor ujian praktik, 1 – 100

UPJ

= skor proyek, 1 – 100

NP

= skor portofolio. 1 - 100

Selanjutnya skor 1 – 100 pada SA dikonversi ke Nilai Akhir (NA) 1 – 4 dengan menggunakan
ketentuan seperti Tabel 8.
Contoh:
Pada mata pelajaran Alat Ukur, seorang siswa “B” memperoleh skor sebagai berikut.
Skor Ujian Praktik (UP)

= 85
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Skor Proyek (UPJ)

= 86

Skor Portofolio (NP)

= 88

(SA)

= {(3xUP) + (2xUPJ) + (NP)}/6

(SA)

= {(3x85) + (2x86) + (88)}/6
= 86

Jadi, skor yang diperoleh siswa “B” untuk mata pelajaran Alat Ukur adalah 86. Menggunakan
pedoman pada Tabel 8, skor tersebut dikonversi menjadi Nilai Akhir yaitu 3,33 (Baik). Jadi Nilai
Akhir siswa “B” adalah 3,33 (Baik).
Selain kompetensi pengetahuan dan keterampilan, perlu ditampilkan juga hasil
penilaian sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Penilaian sikap dilakukan dengan cara
pengamatan terus menerus terhadap perilaku peserta didik yang dinilai oleh diri peserta didik
sendiri, oleh teman sejawat, dan oleh guru selama satu (1) semester.
Nilai kompetensi sikap yang tertera dalam raport merupakan gabungan dari hasil
penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri, teman sejawat, dan oleh guru (lihat pada Sub Bab
Pendekatan dan instrumen). Proporsi dari ketiga hasil penilaian itu tergantung pada bobot atau
penting/tidak pentingnya ke tiga teknik penilaian itu menurut guru. Misal, observasi oleh guru
dianggap teknik yang paling berbobot karena guru mengamati perilaku peserta didik secara
langsung. Penilaian teman sejawat merupakan teknik yang kurang berbobot bila dibandingkan
dengan observasi guru, Teknik yang terrendah bobotnya adalah penilaian diri yang dilakukan
oleh peserta didik, karena sulit sekali memperoleh skor obyektif dari hasil penilaian diri sendiri.
Apabila bobot dari teknik observasi guru, penilaian teman sejawat, dan penilaian diri sendiri
secara berturut-turut: 3: 2: 1 maka Nilai Aakhir (NA) adalah:
(NA)

= {(3xOG) + (2xTS) + (PD}/6

NA

= Nilai Akhir, 1 - 4

OG

= nilai observasi guru, 1 – 4

TS

= nilai teman sejawat, 1 – 4

PD

= nilai penilaian diri. 1 - 4
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Contoh:
Pada saat mengikuti mata pelajaran Alat Ukur, perilaku peserta didik “C” dinilai melalui tiga
teknik, yakni observasi1oleh guru, penilaian oleh teman sejawat, dan penilaian oleh peserta
didik sendiri, dan hasilnya sebagai berikut.
Nilai dari guru (OG)

= 3, 67

Nilai teman sejawat (TS)

= 3, 33

Nilai dari diri sendiri

= 4,00

(NA)

= {(3xOG) + (2xTS) + (PD)}/6

(NA)

= {(3x3,67) + (2x3,33) + (4,00)}/6
= 3,61

Menggunakan pedoman pada Tabel 10, nilai sikap siswa “C” adalah 3,61 termasuk kriteria
Sangat Baik (SB).
Kriteria kelulusan untuk kompetensi pengetahuan adalah tercapainya kompetensi
minimum, yakni bila siswa sudah mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang
diperolehnya; atau bisa dinyatakan dengan skor, yakni bila skor yang diperolehnya adalah 75
atau lebih besar. Kriteria kelulusan untuk kompetensi keterampilan adalah bila seorang siswa
sudah mampu mendemosntrasikan substansi yang dipelajarinya dengan benar; atau bila
dinyatakan dengan skor sebesar 75 atau lebih besar. Sementara itu, kriteria kelulusan untuk
kompetensi sikap adalah bila peserta didik itu berperilaku baik, atau bila dinyatakan dalam
bentuk nilai sebesar 3,67 atau lebih.
VIII. PELAPORAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK
Dalam Permendikbud R.I. Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian dijelaskan
bahwa pencapaian kompetensi peserta didik dilaporkan oleh pendidik dan satuan pendidikan.
Secara sepintas laporan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.
A. Pelaporan oleh Pendidik
Laporan hasil penilaian oleh pendidik dapat berbentuk:
1. nilai dan/atau deskripsi pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian kompetensi
pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik-terpadu.
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2. deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial.
3. laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah/madrasah dan
pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang
tua/wali) pada periode yang ditentukan.
4. penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama
satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi
oleh wali kelas/guru kelas.
B. Pelaporan oleh Satuan Pendidikan
Terkait dengan pencapaian kompetensi peserta didik, satuan pendidikan berkewajiban:
1. melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi kepada orang
tua/wali peserta didik dalam bentuk buku rapor;
2. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan
kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait;
3. melaporkan hasil ujian Tingkat Kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dan
dinas pendidikan.
Tidak jauh berbeda dengan satuan pendidikan lainnya, laporan pencapaian
kompetensi peserta didik SMK juga mencakup kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan
sikap. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dilaporkan dalam bentuk
angka disertai dengan deskripsi, sedangkan kompetensi sikap dilaporkan dalam bentuk
deskripsi.
IX. PENUTUP
Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif,
dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan peradaban dunia. Tujuan ini bakal terwujud manakala Pemerintah dan semua warga
masyarakat, terutama guru berusaha mengiplementasikan kurikulum tahun 2013 dengan
sebaik-baiknya. Keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya tergantung pada guru tetapi
juga fasilitasi Pemerintah dan dukungan semua warga masyarakat.
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Keberhasilan implementasi kurikulum tahun 2013 dan kegiatan penilaiannya sangat
ditentukan oleh kesiapan guru dan sekolah, terutama perangkat penilaian. Oleh karena itu,
keberadaan rambu-rambu penulisan perangkat penilaian sangatlah penting. Namun, jauh lebih
penting adalah pemanfaatan rambu-rambu dengan sebaik-baiknya.
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Lampiran 1
SILABUS MATA PELAJARAN PEMINATAN C3/ALAT UKUR
Nama Sekolah
: SMKN 1 Yogyakarta
Klas/Semester
: XI/II
Kompetensi Inti:
1. Menghayati danmengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya

di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan
langsung.
Kompetensi Dasar

Indikator
Pencapaian

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelaja ran

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

1.1. Menyadari
kebesaran
Tuhan yang
menciptakan
berbagai tingkat
teknologi yang
digunakan untuk
memecahkan
masalah
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Kompetensi Dasar

Indikator
Pencapaian

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelaja ran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

1.2.
Mengamalkan nilai-nilai
ajaran agama sebagai
tuntunan dalam menggu
nakan teknologi menengah
2.1.
Menunjukkan perilaku
ilmiah (memiliki rasa ingin
tahu; objektif; jujur;
teliti;cermat; tekun; hatihati; bertang gung jawab;
terbu ka; kritis; kreatif;
inovatif dan peduli
lingkungan) dalam aktivitas
seharihari sebagai wujud
implemen tasi sikap dalam
menyelesai kan tugas
menggunakan teknologi
menengah
2.2
Menghargai kerja individu
dan kelom pok dalam
aktivitas sehari-hari,
menye-lesaikan pekerjaan
dengan menggu nakan
teknologi menengah dan
me laporkan hasil nya
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Kompetensi Dasar

Indikator
Pencapaian

3.1. Menjelaskan cara
penggu naan alat ukur
mekanik presisi

Mendeskripsikan
secara bertanggung
jawab, dan santun
cara penggu naan
alat ukur mekanik
presisi

Mendeskripsikan
secara jelas, cermat
dan santun perbe
daan cara
pengguna an
berbagai alat ukur
mekanik presisi

Materi Pokok
Berbagai alat
presisi

Kegiatan
Pembelaja ran
1. Dengan cermat
mengamati
berbagai alat
ukur
2. Dengan kritis
dan santun,
menanya:
bagaimana cara
menggunakan
3. Menalar:
dengan sung
guh-sungguh
mem perhati
kan guru men
jelas kan cara
meng guna kan
alat ukur dan
menalar/
mengkonstruk
cara menggu
nakan berbagai
instrumen
4. Secara jujur,
santun mensosi
alisasikan

Penilaian
1. Penilaian sikap:
Observasi dan penilaian
diri
2. Penilaian pe ngetahuan:
a. Tes
b. Tugas

Alokasi
Waktu
2 x 45
menit

Sumber
Belajar
1. Jangka
sorong,
mikro
meter
2. Buku
Leigybody,
G.B., dan
Kidd, M.D.
1968.
Methods of
teaching
shops and
technical
subject.
New York:
Delmar
Publishers.

Dst….

Hal 34

Lampiran 2a
KISI-KISI UJIAN AKHIR SEMESTER TEORI KEJURUAN
Mata Pelajaran
: Alat Ukur
Nama Sekolah
: SMKN 1 Yogyakarta
Klas/Semester
: XI/II
Kompetensi Inti:
1. Menghayati danmengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan
langsung.
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

Tingkat Kognitif dan Nomor Butir
C2
C3
C4
C5
C6

1.3. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai
tingkat teknologi yang digunakan untuk memecahkan masalah
1.4. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai
tingkat teknologi yang digunakan untuk memecahkan masalah
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu;
objektif; jujur; teliti;cermat; tekun; hati-hati; bertang gung
jawab; terbu ka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan)
dalam aktivitas seharihari sebagai wujud implemen tasi sikap
dalam menyelesai kan tugas menggunakan teknologi menengah
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Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

Tingkat Kognitif dan Nomor Butir
C2
C3
C4
C5
C6

2.2. Menghargai kerja individu dan kelom pok dalam aktivitas
sehari-hari, menye-lesaikan pekerjaan dengan menggu nakan
teknologi menengah dan me laporkan hasil nya
3.1. Menjelaskan cara penggu naan alat ukur mekanik presisi

3.1.1. Mendeskripsikan secara bertanggung
jawab, dan santun cara penggu naan
alat ukur mekanik presisi
3.1.2. Mendeskripsikan secara jelas, cermat dan
santun perbe daan cara pengguna an
berbagai alat ukur mekanik presisi

2
3

Dst.
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Lampiran 2b
KISI-KISI UJIAN AKHIR SEMESTER PRAKTIK KEJURUAN
Mata Pelajaran
: Mesin Perkakas 1
Nama Sekolah
: SMKN 1 Yogyakarta
Klas/Semester
: XI/II
Kompetensi Inti:
1. Menghayati danmengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan
langsung.

Kompetensi Dasar

1.1. Membuat benda
sederhana dengan
menggunakan mesin
bubut
dst

Indikator Pencapaian

1.1.1. Secara hati-hati dan cermat dapat membuat benda sederhana
dengan mesin bubut
1.1.2. Secara hati-hati dan cermat dapat membuat ulir luar dengan
mesin bubut

Tingkat Keterampilan
dan Nomor Butir
Dasar Menengah
Tinggi
1
2
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Lampiran 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
: SMK
Kelas/Semester
: XI/II
Mata Pelajaran/
Kompetensi Sasaran
: Alat Ukur
Topik
: Alat Ukur Mekanik Presis
Jumlah Pertemuan
: 1 x Pertemuan
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan
kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

B. Kompetensi Dasar
1.2 Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai tuntunan dalam menggunakan teknologi
menengah.
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hatihati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas
seharihari sebagai wujud implementasi sikap dalam menyelesaikan tugas menggunakan teknologi
menengah
3.4. Menjelaskan cara penggu naan alat ukur mekanik presisi
4.4. Menggunakan alat ukur mekanik presisi
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1. Didahului dengan doa, mendeskripsikan secara cermat dan santun cara penggu naan jangka
sorong dengan benar
3.2. Didahului dengan doa, mendeskripsikan secara cermat dan santun cara menggunakan
mikrometer
4.1. Didahului dengan doa, secara hati-hati dan cermat dapat meng gunakan jangka sorong
dengan benar
4.2. Didahului dengan doa, secara hati-hati dan cermat dapat meng gunakan mikrometer
dengan benar
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D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan cara menggunakan jangka sorong dengan cermat, santun, dan selalu
berdoa sebelum bekerja
2. Siswa dapat menjelaskan cara menggunakan mikrometer dengan cermat, santun, dan selalu
berdoa sebelum bekerja
3. Siswa dapat menggunakan jangka sorong dengan cermat, tanggung jawab, hati-hati, dan selau
berdoa sebelum bekerja
4. Siswa dapat menggukan mikrometer dengan cermat, tanggung jawab, hati-hati, dan selau
berdoa sebelum bekerja
5. Materi Pembelajaran
 Jangka sorong
 Mikrometer
E. Alokasi Waktu
6 x 45 Menit
F. Metode Pembelajaran
Metode Inkuiri, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi.
G. Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Pendahuluan
2. Kegiatan Inti
3. Kegiatan Penutup
H. Penilaian Hasil Pembelajaran
1. Penilaian kompetensi pengetahuan
2. Penilaian kompetensi keterampilan
3. Penilaian kompetensi sikap
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Lampiran 4
CONTOH INSTRUMEN UNTUK MENILAI KOMPETENSI PENGETAHUAN
UNTUK MATA PELAJARAN: ALAT UKUR
A. Tes tulis bentuk pilihan ganda
1.

Untuk mengukur diameter lubang dengan produk masal dapat menggunakan alat ukur
pembanding ... .
a. mikrometer dalam
b. telescoping gauge
c. plug Gauge
d. ring Gauge

2.

Jangka sorong di bawah ini mempunyai ketelitian... .

a.
b.
c.
d.

0,02 mm
0,05 mm
0,10 mm
0,20 mm

3.

Hal 40

Dari gambar di atas jenis alat ukur yang diperlukan untuk mengkur diameter
45±0,02mm adalah ... .
a.
b.
c.
d.

micrometer ketelitian 0,01mm
jangka sorong ketelitian 0,2 mm
jangka sorong ketelitian 0,001mm
jangka sorong ketelitian 0,05mm

Rubrik/pedoman penskoran soal tes tulis pilihan ganda
1. Setiap butir, salah diberi skor 0 dan bila benar diberi skor 1,
Skor seseorang = (jumlah jawaban benar : jumlah butir soal) x 100, misal peserta didik Z
betul 38 dari 40 butir soal seluruhnya, maka skor A = (38:40)x100 = 95.
2. Dalam menilai tes tulis ini, juga dinilai sikap: tekun, jujur, cermat, dan tanggung jawab.
B. Tes tulis uraian
Jelaskan pengertian dan perbedaan antara jangka sorong dan mikrometer
Rubrik/pedoman penskoran soal tes uji tulis uraian
1a. Skor 1 bila jawaban tentang pengertian jangka sorong/mikrometer benar
1b. Skor 2 bila jawaban tentang pengertian jangka sorong dan mikrometer benar
1c. Skor 3 bila jawaban tentang pengertian jangka sorong dan mikrometer benar,
karakteristik jangka sorong/mikrometer benar
1d. Skor 4 bila jawaban tentang pengertian jangka sorong dan mikrometer benar,
karakteristik jangka sorong dan mikrometer benar
1e. Skor 5 bila jawaban tentang pengertian jangka sorong dan mikrometer benar,
karakteristik jangka sorong dan mikrometer benar, serta kesimpulan tentang perbedaan
antara jangka sorong dan mikrometer benar.
2. Dalam menilai tes tulis yang berbentu uraian ini, juga dinilai sikap: tekun, jujur, cermat,
dan tanggung jawab.
C. Tes Lisan
Jelaskan kegunaan jangka sorong!
Rubrik/pedoman penskoran soal tes lisan uraian
1. Skor terhadap jawaban berkisar antara 1 – 100,
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Jawaban salah diberi skor 1, semakin benar jawaban semakin tiggi skornya, dan jawaban
benar skor = 100
2. Dalam menilai tes lisan yang berbentuk uraian ini, juga dinilai sikap: santun, cermat, dan
tanggung jawab.
D. Tugas.
Penilaian kompetensi pengetahuan dengan cara pemberian tugas (dalam hal ini berupa Pekerjaan
Rumah (PR)
1a. Kerjakan 40 butir soal pilihan ganda berikut
1b. Kerjakan 5 butir soal uraian berikut.
Jawaban dikumpul paling lambat 24 jam dari soal tugas ini diberikan.
Rubrik/pedoman penskoran soal tes tugas
1a. Skor pilihan ganda= (jawaban benar/40) x 100
1b. Skor tiap butir uraian adalah 1 s/d 20;
jawaban salah diberi skor 1, semakin benar jawaban semakin besar skornya, dan
jawaban benar diberi skor 20
Skor uraian = jumlah dari skor dari butir 1 + butir 2 + butir 3 + butir 4 + butir 5
Skor seseorang = (skor pilihan ganda + skor uraian): 2
2. Dalam menilai tugas ini, juga dinilai sikap: kejujuran, cermat, dan tanggung jawab.
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Lamiran 5.
CONTOH INSTRUMEN UNTUK MENILAI KOMPETENSI KETERAMPILAN
UNTUK MATA PELAJARAN: MESIN PERKAKAS 1
A. Tes Praktik
Buatlah benda kerja sesuai dengan Gambar 1

Gambar 1. Poros Konis (diambil dari UN Teori Kejuruan Tahun 2011/ 2012)
Rubrik Gambar 1
Bobot
20%

70%

10%

Komponen yang dinilai

Skor
maksimum

A. Proses
1. Penggunaan alat
2. Langkah kerja
3. Keselamatan kerja
4. Perawatan Alat

5
5
5
5

B. Produk
1. Diameter 10
2. Diameter 30
3. Diameter 40
4. Panjang 130
5. Panjang 100

20
15
15
10
10

C. Waktu
Sesuai alokasi/Lebih cepat
Skor Total

Skor yang
dicapai

Skor x Bobot

10
……………..

……………….., ………………….
Penilai,
(………………………….. )
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2. Pada saat praktik, siswa juga dinilai kompetensi sikap:
Tekun, tanggung jawab, toleran, kreatif, jujur, cermat, disiplin, dan taat menjalankan agama
yang dianutnya.
B. Proyek
Butlah kelompok dengan anggota 3 – 4 siswa, kemudian buatlah benda proyek seperti
Gambar 2. Setiap siswa dalam kelompok berkewajiban menyelesaikan proyek, oleh
karenanya pekerjaan proyek itu dibagai secara adil kepada setiap siswa.

Gambar 2. Roda pintu pagar (diambil dari Soal UN praktik kejuruan tahun 2011/2012)
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Rubrik Bagian 1 dari Roda Pintu Pagar
Bobot
20%

70%

10%

Komponen yang dinilai

Skor
maksimum

A. Proses
1. Penggunaan alat
2. Langkah kerja
3. Keselamatan kerja
4. Perawatan Alat

5
5
5
5

B. Produk
1. Panjang 60
2. Panjang 28
3. Panjang 68
4. Diameter ½”
5. Jarak 10
6. Ukuran 10 x 450
7. Tebal 3

10
10
10
10
10
10
10

C. Waktu
Sesuai alokasi/Lebih cepat
Skor Total

Skor yang
dicapai

Bobot x Skor

10
……………..

……………….., ………………….
Penilai,
(………………………….. )
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Rubrik Bagian 2 dari Roda Pintu Pagar
Bobot
20%

70%

10%

Komponen yang dinilai

Skor
maksimum

A. Proses
1. Penggunaan alat
2. Langkah kerja
3. Keselamatan kerja
4. Perawatan Alat

5
5
5
5

B. Produk
1. Panjang 60
2. Panjang 28
3. Panjang 68
4. Diameter ½”
5. Jarak 10
6. Ukuran 10 x 450
7. Tebal 3

10
10
10
10
10
10
10

C. Waktu
Sesuai alokasi/Lebih cepat
Skor Total

Skor yang
dicapai

Bobot x Skor

10
……………..

……………….., ………………….
Penilai,
(………………………….. )
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Rubrik Bagian 4 dari Roda Pintu Pagar
Bobot
20%

70 %

10%

Komponen yang dinilai

Skor
maksimum

A. Proses
1. Penggunaan alat
2. Langkah kerja
3. Keselamatan kerja
4. Perawatan Alat

5
5
5
5

B. Produk
1. Panjang 26
2. Panjang 54
3. Panjang 62,5
4. Diameter 12
5. Diameter 19
6. M 12 x 1,75

10
10
15
10
10
15

C. Waktu
Sesuai alokasi/Lebih cepat
Skor Total

Skor yang
dicapai

Bobot x Skor

10
……………..

……………….., ………………….
Penilai,
(………………………….. )
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Rubrik Bagian 5 dari Roda Pintu Pagar
Bobot
20%

70%

10%

Komponen yang dinilai

Skor
maksimum

A. Proses
1. Penggunaan alat
2. Langkah kerja
3. Keselamatan kerja
4. Perawatan Alat

5
5
5
5

B. Produk
1. Tebal 9
2. Diameter 12
3. Diameter 22

30
20
20

C. Waktu
Sesuai alokasi/Lebih cepat
Skor Total

Skor yang
dicapai

Bobot x Skor

10
……………..

……………….., ………………….
Penilai,
(………………………….. )
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Rubrik Roda Pintu Pagar (Gabungan)
Bobot
20%

70%

10%

Komponen yang dinilai

Skor
maksimum

A. Proses
1. Penggunaan alat
2. Langkah kerja
3. Keselamatan kerja
4. Perawatan Alat

5
5
5
5

B. Produk
1. Fit
2. Berfungsi
3. Rapi

30
30
10

C. Waktu
Sesuai alokasi/Lebih cepat
Skor Total

Skor yang
dicapai

Bobot x Skor

10
……………….

……………….., ………………….
Penilai,

(………………………….. )
1. Skor seorang siswa X = (0, 6 x Skor individu) + (0, 4 x Skor kerjasama)
2. Dalam penilaian Proyek juga menilai kompetensi sikap: tekun, tanggung jawab, toleran,
kreatif, jujur, cermat, disiplin, kerjasama, dan taat menjalankan agama yang dianutnya.
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C. Portofolio
Penilaian dengan portofolio adalah penilaian perkembangan dan pencapaian kompetensi
peserta didik melalui bukti kinerja peserta didik yang dapat berbentuk benda sebenarnya,
atau dapat juga surat keterangan.
Contoh penilaian dengan portofolio:
Nama Peserta Didik
Kelas /Semester
Mata Pelajaran/Materi Pokok
NO

: …………………
: ………………
: Mesin Perkakas 1/Mesin bubut

BENDA KERJA YANG DIBUAT*)

NOMOR

WAKTU

SKOR*)

TUGAS
1

2

3

4
5

Benda kerja yang penyelsaiannya
memerlukan kompetensi membubut rata
dan konis
Benda kerja yang penyelsaiannya
memerlukan kompetensi membubut tundak
dan alur
Benda kerja yang penyelsaiannya
memerlukan kompetensi membubut ulir
luar
Benda kerja yang penyelsaiannya
memerlukan kompetensi membubut dalam
Benda kerja yang penyelsaiannya
memerlukan kompetensi membubut ulir
dalam

1

2

3

4
5

Catatan:
1. Kompetensi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 1, 2, 3, 4, dan 5 semakin tinggi dan
menuju pencapaian kompetensi tertentu (misal, mampu membuat benda kerja yang komplek yang
memerlukan kompetensi membubut rata, konis, tundak, alur, ulir luar, membubut dalam, dan
membubut ulir dalam
2. Masing-masing tugas harus dinilai dengan menggunakan rubrik/pedoman penskoran.
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Lamiran 6.
CONTOH INSTRUMEN UNTUK MENILAI KOMPETENSI SIKAP
Catatan:
1. Tidak mesti semua aspek kempetensi sikap itu muncul bersamaan dalam satu pembelajaran
mata pelajaran tertentu.
2. Setiap aspek sikap memiliki bobot kepentingan yang sama dengan aspek sikap lainnya,
sehingga skor kompetensi sikap sama dengan rata-rata skor dari semua aspek yang muncul
pada kegiatan pembelajaran tertentu.
3. Instrumen sikap dapat dibuat dengan menggunakan rating scale (pilihan bergradasi) atau
dengan penggunakan check list (kemunculan indikator). Dalam Lampiran 3 ini, instrumen
sikap nomor 1 s/d 4 digunakan pilihan bergradasi, sedangkan instrumen sikap nomor 5 s/d
12 digunakan kemunculan indikator.
4. Contoh beberapa instrumen sikap adalah sebagai berikut.

Instrumen sikap nomor 1 s/d 4 pola pilihan bergradasi
1. Menjalankan Agama yang Dianutnya
Skor

Rubrik

4

Selalu melaksanakan ibadah keseharian baik yang diwajibkan
maupun yang dianjurkan sesuai dengan agama yang dianutnya
Sering melaksanakan ibadah keseharian yang diwajibkan, maupun yang
dianjurkan sesuai agama yang dianutnya
Kadang-kadang melaksanakan ibadah keseharian yang diwajibkan,
sesuai agama yang dianutnya
Sesekali melaksanakan ibadah keseharian yang diwajibkan, sesuai
agama yang dianutnya.

3
2
1

2. Kreatifitas
Skor

Rubrik

4
3
2

Siswa dapat menghasilkan ide/karya inovatif yang dipublikasikan/dipasarkan.
Siswa dapat menghasilkan ide/karya inovatif untuk kalangan sendiri/ skala kecil
Siswa dapat memodifikasi dan menggabungkan beberapa ide/karya untuk
menghasilkan gagasan/karya baru .
Siswa dapat mencoba membuat ide/karya dari contoh yang sudah ada

1
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3. Kejujuran
Skor

Rubrik

4

Selalu ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, dan tidak mau
Menyontek pada waktu ulangan/ujian dalam keadaan apapun serta tidak meniru
karya orang lain tanpa izin
Sering ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, tidak mau
menyontek pada waktu ulangan/ujian, dan tidak meniru karya orang lain tanpa
izin
Kadang-kadang ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, dan sering
menyontek pada waktu ulangan/ujian serta sering meniru karya orang lain
tanpa izin
Tidak ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, selalu berusaha
menyontek pada waktu ulangan/ujian, dan selalu berusaha meniru karya orang
lain tanpa izin.

3

2

1

4. Kedisiplinan
Skor

Rubrik

4
3
2

Selalu bertindak dan berpakian sesuai dengan aturan/hukum yang berlaku
Sering bertindak dan berpakian sesuai dengan aturan/hukum yang berlaku
Kadang-kadang bertindak dan berpakian sesuai dengan aturan/hukum yang
berlaku
Sesekali bertindak dan berpakian sesuai dengan aturan/hukum yang berlaku

1

Instrumen sikap dengan menggunakan pola kemunculan indikator nomor 5 s/d 12
5. Kecermatan
No
Indikator Kecermatan
1. Mengerjakan tugas dengan teliti
2. Berhati-hati dalam menyelesaikan tugas dan
menggunakan peralatan
3 Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
standar mutu
4 Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
standar waktu

Penilaian Kecermatan
Skor 1 jika muncul1 indikator
Skor 2 jika muncul 2 indikator
Skor 3 jika muncul 3 indikator
Skor 4 jika muncul 4 indikator
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6. Ketekunan
No
1
2
3
4

Indikator Tekun
Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan
tugas/pekerjaan
Tidak mudah menyerah menghadapi
kesulitan
Berpegang teguh pada tugas/pekerjaan
Melaksanakan tugas secara konsisten

Penilaian Tekun
Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
Skor 2 jikaterpenuhi dua indikator
Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator
Skor 4 jikaterpenuhi semua indikator

7. Kerjasama
No
1.
2.
3.
4.

Indikator Kerjasama

Penilaian Kerjasama

Terlibat aktif dalam bekerja kelompok

Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator
yang konsisten ditunjukkan peserta didik
Kesediaan melakukan tugas sesuai
Skor 2 jika 2 indikator kosisten
kesepakatan
ditunjukkan peserta didik
Bersedia membantu orang lain dalam
Skor 3 jika 3 indikator kosisten
satu kelompok yang mengalami kesulitan ditunjukkan peserta didik
Menghargai hasil kerja anggota
Skor 4 jika 4 indikator konsisten
kelompok/team work
ditunjukkan peserta didik

8. Tanggung Jawab
No
1
2
3
4
5

Indikator Tanggung Jawab
Menerima resiko dari tindakan yang
dilakukan
Melaksanakan tugas/pekerjan sesuai
dengan target kualitas
Melaksanakan tugas/pekerjan sesuai
dengan target waktu
Mengembalikan barang yang dipinjam
sesuai dengan kondisi semula
Meminta maaf atas kesalahan yang
dilakukan

Penilaian Tanggung Jawab
Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang
konsisten ditunjukkan peserta didik
Skor 2 jika 2 indikator kosisten
ditunjukkan peserta didik
Skor 3 jika 3 indikator kosisten
ditunjukkan peserta didik
Skor 4 jika 4-5 indikator konsisten
ditunjukkan peserta didik
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9. Toleransi
No
1.
2.
3.
4.

Indikator Toleran
Bisa menyesuaikan diri dengan
lingkungan sekitar
Berempati terhadap kondisi orang lain
Menerima perbedaan pendapat, suku,
agama, ras, budaya, dan gender
Menerima kesepakatan meskipun
berbeda dengan pendapatnya

Penilaian Toleran
Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang
konsisten ditunjukkan peserta didik
Skor 2 jika 2indikator kosisten
ditunjukkan peserta didik
Skor 3 jika 3indikator kosisten
ditunjukkan peserta didik
Skor 4 jika 4 indikator konsisten
ditunjukkan peserta didik

10. Santun
No

Indikator Santun

1.

Menghormati orangtua, guru, saudara,
dan orang lain
Bertutur kata, berperilaku, dan
berpakaian sesuai dengan norma agama
dan sosial
Rendah hati, tidak menyombongkan diri,
tidak meremehkan orang lain
Bersikap ramah dan sabar

2.

3.
4.

Penilaian Santun
Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
Skor 2 jika terpenuhi dua indikator

Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator
Skor 4 jika terpenuhi semua indikator

11. Responsif
No

Indikator Responsif

1

Tanggap terhadap kerepotan pihak lain
dan segera memberikan solusi dan atau
pertolongan
Berperan aktif terhadap berbagai
kegiatan sekolah dan/atau sosial
Bergerak cepat dalam melaksanakan
tugas/kegiatan
Berfikir lebih maju terhadap segala hal

2
3
4

Penilaian Responsif
Skor 1 jika terpenuhi satu indikator

Skor 2 jikaterpenuhi dua indikator
Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator
Skor 4 jikaterpenuhi semua indikator
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12. Proaktif
No

Indikator Proaktif

1

Berinisiatif dalam bertindak terkait
dengan tugas/pekerjaan atau sosial
Mampu memanfaatkan peluang yang ada
Memiliki motivasi untuk terus maju dan
berkembang
Fokus pada hal-hal yang memungkinkan
untuk diubah/diperbaiki

2
3
4

Penilaian Proaktif
Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
Skor 2 jikaterpenuhi dua indikator
Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator
Skor 4 jikaterpenuhi semua indikator

Selanjutnya hasil penilaian diri tiap peserta didik dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Skor Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Rata-rata

Keproaktifan

Kerensponsifan

Kesantunan

Toleransi

Kerja Sama

Tanggung Jawab

Ketekunan

Kecermatan

Kedisiplinan

Nama Siswa

Kejujuran

No

Ketaatan
menjalankan agama
Kreatifitas

Skor Sikap Spiritual dan Sosial

1.
2.
3.
Dst
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