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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.Latar Belakang 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 

Kurikulum 2013 merupakan menyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri atas tujuan 

pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. 

Berdasarkan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan yang 

dikeluarkan oleh BSNP, setiap satuan pendidikan dalam hal ini Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), diharapkan dapat menyiapkan kurikulum yang 

akan digunakan sebagai kurikulum operasional. 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam 

mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Empat dari kedelapan 

standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, dan Standar Penilaian merupakan 

acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum, 

utamanya Kurikulum 2013. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan 

menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar 
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Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada 

panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada 

standar nasional pendidikan dimaksudkan untuk menjamin pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. 

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas : (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, 

(3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) 

Standar Pembiayaan dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Dua dari 

kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan 

pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

Kondisi riil yang ada di SMK Negeri 1 Tampaksiring  berdasarkan analisis 

konteks tentunya masih ada yang belum memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan. Disamping itu,SMK Negeri 1 Tampaksiring    terdapat disuatu 

daerah dengan memiliki potensi daerah yang perlu diimplementasikan dalam 

KTSP. Hal tersebut antara lain terletak di daerah pedesaan dengan banyaknya 

industry pariwisata dan animo masyarakat untuk memilih SMK Negeri 1 

Tampaksiring    yang makin meningkat. Sehingga perlu upaya upaya untuk 

memenuhi standar tersebut. Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut 

dan guna mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan 

pendidikan sekolah pada khususnya, SMK Negeri 1 Tampaksiring    sebagai 

lembaga pendidikan tingkat menengah kejuruan memandang perlu untuk 

mengembangkan kurikulum. 

Melalui Kurikulum ini sekolah dapat melaksanakan program  pendidikannya 

sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, 

dalam pengembangannya melibatkan seluruh warga sekolah dengan 

berkoordinasi kepada dinas terkait dan yang berkepentingan dalam dunia 

pendidikan.  
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Dalam dokumen ini dipaparkan tentang Kurikulum SMK Negeri 1 

Tampaksiring  Tahun Pembelajaran 2017/2018, yang secara keseluruhan 

mencakup: 

1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam 

pengembangan kurikulum SMK Negeri 1 Tampaksiring  ; 

2. Beban belajar bagi peserta didik pada SMK Negeri 1 Tampaksiring    yang 

didasarkan pada hasil analisis konteks, analisis keunggulan lokal serta 

potensi dan minat peserta didik; 

3. Kalender pendidikan SMK Negeri 1 Tampaksiring    disusun berdasarkan 

hasil perhitungan minggu efektif untuk tahun pelajaran 2017-2018. 

4. Silabus dan, 

5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

(Catatan: Silabus dan RPP seluruh mata pelajaran disajikan pada Dokumen II) 

 

1. Landasan Hukum 

Penyusunan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Tampaksiring  belandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 

Nasional. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 60 tahun 2014 tentang 

kurikulum SMK. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81A tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum. 

7. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 020 tahun 2016 tentang 

               Standar Kompetensi Lulusan. 

8. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 021 tahun 2016 tentang 

               Standar Proses. 
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9. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 022 tahun 2016 tentang 

               Standar Penilaian. 

10. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 020 tahun 2016 tentang 

               Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 

11. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2017 tentang Guru. 

12. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 023 tentang hari sekolah 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 

tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK. 

14. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 421.3 / 9940 / Disdikpora tentang 

Struktur Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah 

15. Panduan Penyusunan KTSP yang dikeluarkan BSNP  

16. Standar Kompetensi Kerja (SKK) yang berlaku yaitu Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI versi 2002) 

 

2. Tujuan Pengembangan Kurikulum  

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tampaksiring    

disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia 

Keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan 

kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum yang disusun harus 

memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan 

iman dan taqwa serta akhlak mulia. 

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan peserta didik 

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat 

manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, 

kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, 

kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat 

perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional dan sosial, 

spiritual, dan kinestetik peserta didik. 

3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 
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Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman 

karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan 

sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. 

Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk 

menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan 

daerah.  

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan 

yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan 

mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan 

wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus ditampung secara 

berimbang dan saling mengisi.  

5. Tuntutan dunia kerja 

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh-kembangnya 

pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai 

kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan 

hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini 

sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta 

didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa 

masyarakat berbasis pengetahuan di mana ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni (IPTEKS) sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. 

Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian 

perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan 

perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara 

berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan IPTEKS.  
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7. Agama 

Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan 

taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan 

kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua 

mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan 

akhlak mulia.  

8. Dinamika perkembangan global 

Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun 

bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. 

Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang 

mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup 

berdampingan dengan suku dan bangsa lain. 

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 

Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan 

kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya 

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh 

karena itu, kurikulum harus mendorong berkembangnya wawasan dan 

sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan 

bangsa dalam wilayah NKRI. 

10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik 

sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian 

keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat 

harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari 

daerah dan bangsa lain.  

11. Kesetaraan jender 

Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang 

berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan jender. 
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12. Karakteristik satuan pendidikan 

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, 

dan ciri khas masing-masing satuan pendidikan. 

 

3. Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Kurikulum 2013 ini dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap 

kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah, di bawah koordinasi 

dan supervisi dinas pendidikan, mengacu pada standar isi, standar kompetensi 

lulusan, standar proses, dan standar penilaian serta berpedoman pada panduan 

penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP dan hasil Bintek Tim Peneliti 

dan Pengembang Kurikulum Provinsi Bali. 

Sebagaimana Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada umumnya, KTSP 

SMK Negeri 1 Tampaksiring  dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip 

berikut: 

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik 

memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi 

peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Peserta didik 

memiliki posisi sentral, berarti segala kegiatan pembelajaran berpusat 

pada peserta didik.  

2. Beragam dan terpadu 

Kurikulum SMK Negeri 1 Tampaksiring    dikembangkan dengan 

memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, 

jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif 
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terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial 

ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan 

wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, 

serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan 

tepat antar substansi.  

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Kurikulum SMK Negeri 1 Tampaksiring    dikembangkan atas dasar 

kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang 

secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum harus 

memberikan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mengikuti dan 

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

Pengembangan kurikulum SMK Negeri 1 Tampaksiring    dilakukan 

dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk 

menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk 

di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha/industri dan dunia 

kerja. Oleh karena itu, upaya pengembangan kecakapan pribadi, 

kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional 

merupakan keniscayaan. 

5. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum SMK Negeri 1 Tampaksiring    mencakup 

keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata 

pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan 

antarsemua jenjang pendidikan. 

6. Belajar sepanjang hayat 

Kurikulum SMK Negeri 1 Tampaksiring    diarahkan kepada proses 

pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang 

berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan 

antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan 
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memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang 

serta arah pengembangan manusia seutuhnya. 

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

Kurikulum SMK Negeri 1 Tampaksiring    dikembangkan dengan 

memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan 

memberdayakan sejalan dengan motto Bhinneka Tunggal Ika dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

4. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum 

Kurikulum SMK Negeri 1 Tampaksiring  Tahun Pembelajaran 2017/2018 

dilaksanakan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan 

kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi 

dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan 

pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk 

mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. 

2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu : 

(a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) 

belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu 

melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama 

dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan 

menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. 

3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan 

yang bersifat perbaikan, pengayaan dan/atau percepatan sesuai dengan 

potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang 

berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. 

4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan 

pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan 
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hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madyo mangun karso, ing 

ngarso sung tulodo (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di 

tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh 

dan teladan). 

5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi 

dan multimedia,  sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip 

alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang 

di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta 

dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan). 

6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial 

dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan 

muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 

7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, 

muatan  lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam 

keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai 

antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan 

5. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum SMK Negeri 1 

Tampaksiring   

 

Kurikulum SMK Negeri 1 Tampaksiring  disusun dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia  

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan 

kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang 

memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman 

dan takwa serta akhlak mulia. 

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan peserta didik 

Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat 

manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, 

psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu,  kurikulum 

disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, 
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kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta 

didik. 

3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 

Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman 

karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan 

sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh 

karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk 

menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan 

daerah.   

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang 

otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong 

partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. 

Untuk itu, keduanya harus ditampung secara berimbang dan saling 

mengisi. 

5. Tuntutan dunia kerja 

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya 

pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai 

kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan 

hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat 

penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan  dan peserta didik yang 

tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa 

masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan 

sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus 

melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga 

tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, 
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kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan 

sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.   

7. Agama 

Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan 

taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan 

kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua 

mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan akhlak 

mulia.  

8. Dinamika perkembangan global  

Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun 

bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. 

Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang 

mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup 

berdampingan dengan suku dan bangsa lain. 

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 

Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan 

kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya 

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh 

karena itu, kurikulum harus mendorong berkembangnya wawasan dan 

sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan 

bangsa dalam  wilayah NKRI. 

10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik 

sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman 

budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih 

dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa 

lain. 
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11. Kesetaraan Jender 

Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang 

berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan jender. 

6. Analisis Konteks 

Analisis Konteks dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang potensi yang 

dimiliki oleh SMK Negeri 1 Tampaksiring . Hal ini penting dilakukan dalam 

rangka memudahkan perumusan kurikulum yang akan dijadikan acuan 

operasional oleh SMK Negeri 1 Tampaksiring . Analisis Konteks yang 

dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar 

Pengelolaan, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan sebagai 

acuan dalam penyusunan KTSP. 

2. Menganalisis  kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta 

didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan 

program-program (Analisis SWOT). 

3. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan 

lingkungan sekitar misalnya komite sekolah, dewan pendidikan, dinas 

pendidikan, asosiasi  profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya 

alam dan sosial budaya.  

Secara utuh, analisis konteks yang menggambarkan potensi yang dimiliki 

SMK Negeri 1 Tampaksiring disajikan dalam lampiran 
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BAB II 

TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN 

 

1. Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan 

Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.  

 

2.  Visi SMK Negeri 1 Tampaksiring   

Unggul dalam bidang Produktif, cerdas  berlandaskan  IPTEK, dan 

berbudaya bangsa serta taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

  

3. Misi SMK Negeri 1 Tampaksiring   

 Misi yang diungkapkan berikut ini akan diupayakan dicapai selama 3 tahun      

ke depan, antara lain: 

1. Menyiapkan tenaga terampil dan berkarakter bangsa serta bersikap 

religius. 

2. Menumbuhkan sikap kewirausahaan  penguasaan kompetensi untuk bekal 

hidup secara mandiri. 

3. Meningkatkan  kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. 

4. Berkompeten sehingga terserap di dunia kerja dan dunia industri 

5. Megoptimalkan penguasaan kompetensi tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan dan siswa baik secara internal maupun eksternal. 

6. Melaksanakan manajemen partisipatif dengan prinsip akuntabel, 

transparan dan demokratis. 

7. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang berakses global. 

8. Menumbukan sikap dan prilaku inovatif dalam produktif serta 

pendayagunaan teknologi informasi. 

 

 

 

 

 



Kurikulum  SMK Negeri 1 Tampaksiring, Edisi 2017  15 
 

4. Tujuan SMK Negeri 1 Tampaksiring   

    Tujuan Jangka Panjang: 

1. Menyiapkan    peserta    didik    agar     menjadi  manusia produktif                 

mampu     bekerja   mandiri,    mengisi    lowongan pekerjaan yang 

ada  di  dunia usaha dan    industri     sebagai    tenaga  kerja    

tingkat menengah  sesuai dengan kompetensi   dalam program   

keahlian    yang  dipilihnya; 

2.  Menyiapkan   peserta didik agar  mampu   memilih   karier,   ulet   

dan    gigih   dalam       berkompetisi,      beradaptasi     di       

lingkungan         kerja,  dan   mengembangakan      sikap    

profesional    dalam    bidang      keahlian  yang    diminatinya;   

3. Membekali   peserta   didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi  

dan  seni,   agar    mampu    mengembangkan   diri dikemudian hari 

baik secara   mandiri    maupun      melalui    jenjang  pendidikan 

yang lebih tinggi; 

4. Membekali   peserta    didik    dengan    kompetensi-kompetensi 

yang  sesuai   dengan  program    keahlian yang dipilih. 

 

Tujuan Jangka Menengah 

1. Meningkatkan penguasaan kompetensi tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan dan siswa baik secara internal maupun eksternal. 

2. Menumbuhkan penggunaan teknologi informasi yang berakses 

global. 

3. Menumbuhkan sikap dan prilaku inovatif dalam pendayagunaan   

teknologi informasi. 

 

Tujuan Jangka Pendek 

1. Menumbuhkan sikap kewirausahaan setiap keluaran sebagai cerminan 

penguasaan kompetensi untuk bekal hidup secara mandiri. 

2. Meningkatkan intensitas dan frekuensi dalam menjalin kerjasama dengan 

dunia usaha dan industri. 

3. Menciptakan peluang dan kesempatan yang maksimal dalam 

mengimplementasikan seperangkat teori di lapangan kerja secara riil. 



Kurikulum  SMK Negeri 1 Tampaksiring, Edisi 2017  16 
 

 

5. Program Studi Keahlian  

    1.Teknik Komputer dan Informatika 

       Tujuan Kompetensi/Paket Keahlian Multimedia(MM) pada SMK  Negeri 1   

Tampaksiring : 

a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

b. Mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung 

jawab 

c. Mendidik peserta didik agar dapat menerapkan hidup sehat, memiliki 

wawasan pengetahuan dan seni 

d. Mendidik peserta didik dengan keahlian dan ketrampilan dalam  

kompetensi keahlian Multimedia (MM), agar dapat bekerja baik secara 

mandiri atau mengisi pekerjaan yang ada di DUDI sebagai tenaga kerja 

tingkat menengah. 

e. Mendidik Peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetisi dan 

mengembangkan sikap professional dalam  kompetensi keahlian 

Multimedia (MM). 

f. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

sebagai bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi. 

g. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang pembuatan perangkat lunak computer dan multimedia. 

 

2.   Tujuan Kompetensi/Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan : 

a.  Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

b.  Mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung 

jawab 

c.  Mendidik peserta didik agar dapat menerapkan hidup sehat, memiliki 

wawasan pengetahuan dan seni 

d.  Mendidik peserta didik dengan keahlian dan ketrampilan dalam   

progran keahlian Akomodasi Perhotelan, agar dapat bekerja baik 

secara mandiri atau mengisi pekerjaan yang ada di DUDI sebagai 

tenaga kerja tingkat menengah. 
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e.  Mendidik Peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetisi dan 

mengembangkan sikap professional dalam program keahlian 

Akomodasi Perhotelan. 

f.  Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

sebagai bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi. 

 

3.Tujuan Kompetensi/Paket Keahlian  Tata Boga :       

a.  Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

b. Mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang     

bertanggung jawab 

c.  Mendidik peserta didik agar dapat menerapkan hidup sehat,  

d.  memiliki wawasan pengetahuan dan seni 

e.  Mendidik peserta didik dengan keahlian dan ketrampilan dalam 

progran keahlian Tata Boga, agar dapat bekerja baik secara mandiri 

atau mengisi pekerjaan yang ada di DUDI sebagai tenaga kerja 

tingkat menengah. 

f. Mendidik Peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetisi 

dan mengembangkan sikap professional dalam program keahlian 

Tata Boga. 

g. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan sebagai bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi. 

 

4.Tujuan Paket Keahlian Usaha Jasa Pariwisata ( UJP ) 

a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

b. Mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang 

bertanggung jawab 

c. Mendidik peserta didik agar dapat menerapkan hidup sehat, 

memiliki wawasan pengetahuan dan seni 

                d. Mendidik peserta didik dengan keahlian dan ketrampilan dalam 

progran keahlian Usaha Perjalanan Wisata, agar dapat bekerja baik 
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secara mandiri atau mengisi pekerjaan yang ada di DUDI sebagai 

tenaga kerja tingkat menengah. 

e.   Mendidik Peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetisi    

mengembangkan sikap professional dalam program keahlian Usaha 

Perjalanan Wisata. 

f. peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai 

bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi. 

g. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan khususnya  

dalam bidang Usaha Perjalanan Wisata 

 

1. Tujuan Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan :Kecantikan Kulit 

           a.  Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

            b.  Mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang  bertanggung 

jawab 

            c.  Mendidik peserta didik agar dapat menerapkan hidup sehat, memiliki 

wawasan pengetahuan dan seni 

          d.  Mendidik peserta didik dengan keahlian dan ketrampilan  dalam progran 

keahlian Kecantikan Kulit, agar dapat bekerja baik secara mandiri atau 

mengisi pekerjaan yang ada di DUDI sebagai tenaga kerja tingkat 

menengah. 

         e. Mendidik Peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetisi dan 

mengembangkan sikap professional dalam program keahlian Kecantikan 

Kulit 

   f.  Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan    keterampilan 

sebagai bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi. 

g. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan khususnya 

             dalam bidang Kecantikan 
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BAB III 

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

 

1. Kerangka Dasar 

Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan merupakan landasan 

filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai 

acuan pengembangan struktur kurikulum pada  tingkat  nasional  dan  

pengembangan  muatan  lokal  pada  tingkat daerah serta pedoman 

pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah 

Aliyah Kejuruan. 

 

2.  Landasan Filosofis 

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas 

peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari 

kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, 

hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di 

sekitarnya. 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan 

dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia 

Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. 

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan 

secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan 

manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 

dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut: 

a. Pendidikan berakar pada budaya   bangsa   untuk   membangun kehidupan 

bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan 

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia 

yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan 

untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa 

depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu 

menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa 

kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk   mempersiapkan   

kehidupan   generasi   muda bangsa. Dengan demikian, tugas 
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mempersiapkan generasi muda bangsa   menjadi tugas utama suatu    

kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan 

peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman   belajar   

yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai 

kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa 

depan, dan   pada   waktu   bersamaan tetap mengembangkan 

kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang 

peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini. 

b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut 

pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di 

masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum 

untuk dipelajari peserta didik.  Proses pendidikan adalah suatu proses 

yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

potensi dirinya menjadi kemampuan   berpikir rasional dan 

kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang 

dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan 

makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat 

kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain 

mengembangkan kemampuan berpikir rasional  dan cemerlang   

dalam   akademik,   Kurikulum   2013 memposisikan keunggulan   

budaya   tersebut      dipelajari   untuk menimbulkan rasa  bangga,  

diaplikasikan  dan  dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam 

interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa 

masa kini. 

c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini 

menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan 

pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (essentialism). Filosofi 

ini mewajibkan kurikulum memiliki nama Mata pelajaran yang sama 

dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan    intelektual    dan    kecemerlangan akademik 

d. Pendidikan  untuk  membangun  kehidupan  masa  kini  dan  masa depan 
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yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual,  

kemampuan  berkomunikasi,  sikap  sosial,  kepedulian, dan berpartisipasi 

untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik 

(experimentalism and social reconstructivism). Dengan filosofi    ini,    

Kurikulum    2013    bermaksud    untuk mengembangkan potensi 

peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi 

penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan  untuk  membangun  

kehidupan  masyarakat  demokratis  yang lebih baik. 

e. Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di 

atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam 

beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi 

inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan 

masyarakat, bangsa dan ummat manusia. 

 

3.  Landasan Teoritis 

 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” 

(standard-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi 

(competency-based curriculum).  

Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai 

kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar 

proses, standar kompetensi   lulusan,   standar   pendidik   dan   tenaga   

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.  

Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman 

belajar seluas- luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan 

kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.  

Kurikulum  2013  menganut:  (1)  pembelajaan  yang  dilakukan  guru (taught 

curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan 

pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar 

langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang, 

karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar 

langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, 
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sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. 

 

4.  Landasan Yuridis 

 

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah: 

 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

c. Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2005  tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang

 dituangkan   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah Nasional. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor   32   Tahun   2013   tentang   perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

 

5.Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum SMK Negeri 1 Tampaksiring  meliputi substansi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun, 

mulai kelas X sampai dengan kelas XII.  

Tahun Pelajaran 2015-2017  SMK Negeri 1 Tampaksiring  menggunakan 

Kurikulum 2013. Sebagai salah satu SMK pelaksana Kurikulum 2013, maka 

SMK Negeri 1 Tampaksiring  memilki struktur kurikulum 2013. 

Untuk kelas X, XI, XII  mengikuti pola dan ketentuan Kurikulum 2013, yaitu 

adanya kelompok mata Pelajaran Wajib A dan Wajib B, Kelompok C 

(Kejuruan), Kelompok C (Kejuruan) dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 

Kelompok C1 Dasar Bidang Keahlian, Kelompok C2 Dasar Program 

Keahlian, dan C3 Paket Keahlian yang semuanya mengusung  pencapaian 

Standar Kompetensi Lulusan sebagai berikut: 
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No. Domain Kompetensi 

1. Sikap 

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, 

dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

2. Pengetahuan 

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab serta dampak 

fenomena dan kejadian. 

3. Keterampilan 

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif 

dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret 

sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 

sekolah secara mandiri. 

 

Kompetensi Lulusan dapat dicapai melalui Kompetensi Inti sebagai berikut; 

 

No. Domain Kompetensi Inti 

1. Sikap 

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 pro-aktif dan menunjukkan 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 
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No. Domain Kompetensi Inti 

2. Pengetahuan 

1. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah 

2. Memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
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No. Domain Kompetensi Inti 

untuk memecahkan masalah 

3. Keterampilan 

1. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

2. 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, serta mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

3. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Inti tersebut dijabarkan kedalam Kompetensi Dasar yang untuk 

selanjutnya dirumuskan menjadi materi ajar dan mata pelajaran.  

 

Mata pelajaran beserta alokasi waktu pada struktur kurikulum SMK Negeri 1 

Tampaksiring  tercantum pada Tabel 3.1  s.d  Tabel 3.8 berikut : 
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                                                        Tabel 3.1 

 

 

 
                     STRUKTUR  KURIKULUM  PAKET KEAHLIAN   MULTIMEDIA 

   

  b.   KRIKULUM          : 2013 

 
 

       

MATA PELAJARAN 

KELAS 

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 & Kesehatan 3 3 3 3 3 3 

Kelompok C (Peminatan)             

C1.  Dasar Bidang Keahlian 

10 Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3   - - 

11 Fisika 3 3   - - 

12 Kimia 3 3   - - 

C2.  Dasar Program Keahlian 

13 Komputer dan jaringan Dasar 4 4 - - - - 

14 Dasar Disain grafis 5 5 - - - - 

15 Pemograman dasar 4 4 - - - - 

C3.  Paket Keahlian 

18 Paket Keahlian Multimedia - - 18 18 22 22 

      1. Desain Multimedia - - 2 2   - 

      2. Pengolahan Citra Digital - - 4 4 4 - 

      3. Teknik Animasi 2 Dimensi - - 4 4     

      4. Teknik Animasi 3 Dimensi - - 4 4     
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      5. Komposisi Foto Digital - - 4 4 4 - 

      6. Teknik Pengambilan Gambar Bergerak -   - - 4 4 

      7. Teknik Pengolahan Audio - - - - 4 - 

      8. Teknik Pengolahan Video - - - - 4 4 

      9. Desain Mutimedia Interaktif - - - - 2 2 

 10. Kerja Proyek      10 

    18 18 24 24 

  48 48 48 48 48 48 

  

                                                                                

 

TABEL 3.2 

 

STRUKTUR KURIKULUM PAKET  KEAHLIAN AKOMODASI 

PERHOTELAN 

 

b. Kurikulum tahun 2013 

MATA PELAJARAN 

KELAS 

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 & 

Kesehatan 

3 3 3 3 3 3 

10 Muatan Lokal ( Bahasa Bali ) 2 2 2 2 2 2 

 26 26 26 26 26 26 

Kelompok C (Kejuruan)       

C1.  Dasar Bidang Keahlian 

10 Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3   - - 

11 IPA Terapan 3 3   - - 
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MATA PELAJARAN 

KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

 Pengantar Pariwisata 3      

C2.  Dasar Program Keahlian 

12 Simulasi Digital 3 3 - - - - 

13 Sanitasi,Hygiene dan Keselamatan Kerja 3 3 - - - - 

14 Administrasi Umum  3 3 - - - - 

15 Kumunikasi Pariwisata 4 4 - - - - 

16 Bahasa Asing lainnya 4 4     

16 Bahasa Jepang 2 2 - - - - 

C3.  Paket Keahlian 

17 

Akomodasi Perhotelan - - 18 18 22 22 

a. Kantor Depan 

b. Tata Graha  

c. Binatu 

d. Tata hidangan 

 

  8 

6 

4 

8 

6 

4 

10 

8 

6 

10 

8 

6 

TOTAL 48 48 48 48 48 48 

 

 

                                                               Tabel 3.3 

STRUKTUR KURIKULUM PAKET  KEAHLIAN TATA BOGA 

LAMA PENDIDIKAN 3 TAHUN 

 

b.KURIKULUM 2013 

MATA PELAJARAN 

KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

Kelompok A (Wajib)       

1 PendidikanAgamadan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3 

2 PendidikanPancasiladanKewarganegaraan 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)       
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MATA PELAJARAN 

KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

7 SeniBudaya 2 2 2 2 2 2 

8 PrakaryadanKewirausahaan 2 2 2 2 2 2 

9 PendidikanJasmani, Olah Raga &Kesehatan 3 3 3 3 3 3 

10 Muatan Lokal (Bahasa Bali) 2 2 2 2 2 2 

 Total Kelompok A dan B (wajib) 26 26 26 26 26 26 

Kelompok C (Kejuruan)       

C1.  DasarBidangKeahlian       

11 Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3   - - 

12 IPA Terapan 3 3   - - 

13 Pengantar Pariwisata 3 3     

C2.  Dasar Program Keahlian       

13 Simulasi Digital 2 2 - - - - 

14 Sanitasi, Hygiene danKeselamatan Kerja 2 2 - - - - 

15 PengetahuanBahanMakanan 3 3 - - - - 

16 BogaDasar 4 4 - - - - 

17 IlmuGizi 3 3 - - - - 

C3.  Paket Keahlian       

18 a.Pengolahan dan Penyajian Makanan 

Indonesia 

b. Pengolahan dan Penyajian Makanan  

     Kontinental 

 

b.Tata Hidangan 

 

- - 7 

 

6 

 

 

5 

7 

 

6 

 

 

5 

6 

 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

5 

 

TOTAL 48 48 48 48 48 48 
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TABEL 3.4 

 

STRUKTUR KURIKULUM KOMPETENSI/PAKET KEAHLIAN USAHA 

JASA PARIWISATA 

 

LAMA PENDIDIKAN 3 TAHUN 

 

     KURIKULUM  : 2013 
 

         

MATA PELAJARAN 

KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

Kelompok A (Wajib)             

1 Pendidikan Agama/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 

& Kesehatan 

3 3 3 3 3 3 

1

0 

Bahasa Bali ( Muatan Lokal ) 2 2 2 2 2 2 

    26 26 26 26 26 26 

Kelompok C (Peminatan) 

  

C1- Dasar Bidang Keahlian  

 

1 Simulasi dan komunikasi digital 3 3   - - 

2 IPA Terapan 3 3   - - 

3 Pengantar Pariwisata 3 3     

C2 - Dasar Program Keahlian 

 

1 Komunikasi Industri Pariwisata 4 4 - - - - 

2 
Sanitasi Hygiene dan 

Keselamatan Kerja 

3 3 - - - - 

3 Administrasi Umum 3 3 - - - - 

4 Bahasa Asing Lainnya 4 4 - - - - 

C3 - Paket Keahlian 

1 Pemesanan Tempat (Airlines - - 4 4 4 4 
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Reservation) 

2 
Pemesanan dan Menghitung 

Tarif dan Dokumen Pasasi 

- - 4 4 4 4 

3 
Perencanaan dan Pengelolaan 

Perjalanan 

- - 4 4 6 6 

 

4 

   Pemanduan Perjalanan  

Wisata     
  4 

 

4 

 

6 

 

6 

 

5 
Incentive, Converence dan  

Exhibition 

  2 2 2 2 

TOTAL 48 48 48 48 48 48 
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TABEL 3.5 

 

   STRUKTUR KURIKULUM  PAKET  KEAHLIAN  KECANTIKAN   KULIT 

LAMA PENDIDIKAN 3 TAHUN 

KURIKULUM 2013 

MATA PELAJARAN 

KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

Kelompok A (Wajib)       

1 Pendidikan Agama 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 & 

Kesehatan 

3 3 3 3 3 3 

        

Kelompok C (Peminatan Kecantikan)       

C1. Dasar Bidang Kejuruan       

1 Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3   - - 

2 IPA Terapan 3 3   - - 

3 Pengantar pariwisata 3 3     

C2. Dasar Kompetensi Kejuruan       

1 Sanitasi Hygiene Kecantikan 2 2 - - - - 

2 Anatomi dan Fisiologi  3 3     

3 Kecantikan Dasar 9 9     

4     - - - - 

C3. Paket Keahlian Kecantikan Kulit       

1 Manicure Pedicure Spa dan Nail Art  - - 4 4 4 4 

2 Rias wajah Khusus dan Kreatif - - 4 4 4 4 

3 Perawatan Wajah dengan Teknologi - - 6 6 6 6 

4 Perawatan Badan dan Pencabutan Bulu - - 4 4 4 4 
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5 Pengelolaan Usaha  kecantikan  - - - - 4 4 

        

TOTAL 48 48 48 48 48 48 

 

Dari struktur kurikulum ini, SMK Negeri 1 Tampaksiring  mengalokasikan  waktu 

satu jam  pembelajaran adalah 45 menit.  

Durasi jam yang tertulis pada struktur kurikulum tahun 2013 untuk kelas X, XI 

dan XII adalah jumlah jam pembelajaran tatap muka, dua jam pembelajaran 

praktik di sekolah atau empat jam pembelajaran praktik di DU/DI setara dengan 

satu jam tatap muka. Alokasi waktu untuk Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

diambil dari durasi waktu mata pelajaran Kompetensi Kejuruan (1044 jam). Untuk 

kurikulum 2013 Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam 

struktur kurikulum setiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu 

untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam 

satu tahun ajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap 

muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. 

 

6.Muatan KTSP 

a. Mata pelajaran Di dalam penyusunan struktur kurikulum  SMK  Negeri 1 

Tampaksiring. Untuk kelas X, X, XI  dibagi dalam tiga kelompok yaitu 

kelompok mata Pelajaran Wajib A dan Wajib B, Kelompok C (Kejuruan), 

Kelompok C (Kejuruan) dibagi menjadi 3 kelompok yaitu Kelompok C1 

Dasar Bidang Keahlian, Kelompok C2 Dasar Program Keahlian, dan C3 

Paket Keahlian 

b. Materi pembelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi /Paket 

Kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan Kompetensi Keahlian untuk 

memenuhi standar kompetensi di dunia kerja. 

c. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir penyelesaian satu standar 

kompetensi atau beberapa penyelesaian kompetensi dasar dari setiap mata 

pelajaran. 

d. Pendidikan SMK diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem ganda.  
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e. Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka pada kelas X,  XI dan XII 

adalah 45 menit. Hal ini tertuang dalam pengalokasian waktu untuk 

masing-masing mata pelajaran per minggu setiap semester dengan 

memakai penghitungan 100 jam sama dengan 1 jam terjadwal per minggu. 

Alokasi waktu 45 menit dipakai dengan mempertimbangkan Analisis SK 

KD, dan mengingat SMK adalah sekolah kejuruan yang mengutamakan 

muatan kurikulum berbasis life skills tanpa harus mengurangi kurikulum 

adaptif dan normatif maka waktu perjam yang dipergunakan menjadi 45 

menit dengan rata-rata sehari 8 jam pelajaran. Dan untuk kelas X SMK 

Negeri 1 Tampaksiring, 1 jam tatap muka adalah 45 menit. Dan untuk 

muatan lokal terdapat penambahan 2 jam per minggu mata pelajaran 

Bahasa Bali untuk kelas X sampai kelas XII, untuk kelas X Bahasa Bali 

sebagai muatan lokal Provinsi Bali dikuatkan oleh Surat Edaran Gubernur 

Bali Nomor 421.3 / 9940 / Disdikpora tentang Struktur Kurikulum 2013 

pada Pendidikan Dasar dan Menengah, dan karena Bali sebagai salah satu 

tujuan pariwisata Dunia sehingga sekolah merasa perlu memberikan 2 jam 

tambahan untuk pelajaran Bahasa Inggris dengan tujuan meningkatkan 

kompetensi bahasa inggris siswa guna menghadapi persaingan global.  

f. Beban belajar SMK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, 

penugasan tersetruktur, dan kegiatan mandiri. Beban belajar penugasan 

terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang 

menggunakan Sistem Paket 0%-60% untuk SMK dari waktu kegiatan 

tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu 

tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam 

mencapai kompetensi. Beban belajar kegiatan praktik kerja di SMK 

Negeri 1 Tampaksiring : (i) 2 (dua) jam praktik di sekolah setara dengan 1 

(satu) jam tatap muka, dan (ii) 4 (empat) jam praktik di dunia usaha dan 

industri setara dengan 2 (dua) jam tatap muka. praktik di sekolah dan 

kegiatan kerja praktik di dunia usaha/industri ekuivalen dengan 48 jam 

pelajaran per minggu. 

g. Minggu efektif penyelenggaraan pendidikan SMK adalah  48  s.d. 50 jam 

perminggu untuk kurilulum 2013. 
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Berdasarkan struktur kurikulum dan implikasinya disusun struktur kurikulum 

untuk SMK Negeri 1 Tampaksiring sesuai dengan Kompetensi/Paket Keahlian  

Multimedia (tabel 3.1 , Kompetensi Keahlian Jasa Boga (tabel 3.2), dan 

Kompetensi  (tabel 3.3). Komptensi keahlian Usaha Jasa Pariwiswata ( tabel 

3.4 ), dan Kompetensi Keahlian Kecantikan Kulit ( tabel 3.5 ) 

 

b.Muatan Lokal 

Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang kompetensinya tidak dapat 

diwadahi pada mata pelajaran yang telah ada, karena itu SMK  Negeri 1 

Tampaksiring memilih mata pelajaran muatan lokal untuk kelas  X, XII, XII 

berikut:  

Mata pelajaran muatan lokal yang diwajibkan : 

1) Bahasa Bali 

Adapun alasan pemilihan mata pelajaran muatan lokal di SMK Negeri 1 

Tampaksiring adalah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah 

1) Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu 

yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan 

sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya.  

2) Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh 

masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan 

peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan 

dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang 

bersangkutan.  

b. Lingkup Isi/Jenis Muatan Lokal, dapat berupa: bahasa daerah,  kesenian 

daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan 

tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang 

dianggap perlu oleh sekolah dan  selaras dengan kompetensi keahlian yang 

dimiliki. 
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c.Pengembangan Diri 

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai 

dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik dan kondisi sekolah. 

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, 

guru, atau tenaga kependidikan lainnya yang dapat dilakukan dalam bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara 

lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah 

diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier. 

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan 

pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada 

mata pelajaran.  

Pengembangan diri pada SMKNegeri 1 Tampaksiring terutama ditujukan 

untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karir. 

 

a. Pengembangan kreativitas 

Pengembangan kreativitas di SMK Negeri 1 Tampaksiring dilakukan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler dimana Kegiatan yang dilaksanakan 

adalah: 

1) Pramuka, yang menjadi ekstrakurikuler wajib bagi kelas X  

2) Olah Raga, diantaranya : Volley Ball, Basket, Sepak Bola, Futsal, 

Pencak Silat, Catur 

3) Kesenian 

4) Karya tulis ilmiah 

5) Sispala (Pencinta Alam) 

6) Paskibra 

7) PMR 

8) Jurnalistik 

9) Carving 

10) Yoga 

b. Pengembangan karir. 
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Pengembangan karir di SMK Negeri 1 Tampaksiring dilakukan antara lain 

melalui pemberian informasi lapangan kerja, bimbingan tata cara mancari 

pekerjaan, bimbingan profesi, pengenalan serta pengembangan 

kepribadian. 

 

d.Pendidikan Kecakapan Hidup 

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK dapat memasukkan 

pendidikan kecakapan hidup yaitu pendidikan yang memberikan 

kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan 

kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri (penjelasan Pasal 

26 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003). 

b. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari 

pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang 

direncanakan secara khusus.  

c. Pendidikan kecakapan hidup yang dapat diperoleh peserta didik dari SMK 

Negeri 1 Tampaksiring kelas XI dan XII melalui kegiatan kurikuler sesuai 

dengan kompetensi kunci dari masing-masing kompetensi program 

produktif yang dapat dijabarkan pada table 3.7, kompetensi-kompetensi 

yang berisi kecakapan hidup selengkapnya dijabarkan pada tabel 3.8,3.9 

dan tabel 3.10 sebagai berikut: 

 

TABEL 3.6 

KAITAN LIFE SKILLS DENGAN KEY COMPETENCY 

 

KEY COMPETENCY LIFE SKILLS 

A. MENGUMPULKAN, MENGANALISA 

DAN MENGELOLA INFORMASI 

Kapasitas untuk mengumpulkan informasi, 

memindahkan dan menyeleksi informasi 

dalam rangka memilih informasi yang 

diperlukan untuk dipresentasikan, 

mengevaluasi sumber dan cara 

memperoleh informasi tersebut 

Kecakapan menggali informasi 

Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan 
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KEY COMPETENCY LIFE SKILLS 

B. MENGKOMUNIKASIKAN IDE-IDE 

DAN INFORMASI 

Kapasitas untuk berkomunikasi dengan 

orang lain secara efektif menggunakan 

beragam bahasa, tulisan, grafik dan ekprisi 

non verbal lainnya 

Kecakapan berkomunikasi  

C. MERENCANAKAN DAN 

MENGORGANISIR KEGIATAN 

Kapasitas untuk merencanakan dan 

mengatur kegiatan kerja induvidu termasuk 

penggunaan waktu dan sumber yang baik, 

pemilihan proiritas dan pengawasan 

prestasi individu 

Kecakapan akademik 

D. BEKERJA DENGAN ORANG LAIN 

DALAM SATU TIM 

Kapasitas untuk berhubungan secara efektif 

dengan orang lain baik antar pribadi 

ataupun kelompok termasuk mengerti dan 

memberikan respon akan keinginan klien 

dan bekerja secara efektif sebagai anggota 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama 

Kesadaran akan potensi diri 

Eksistensi diri sebagai makhluk sosial 

Kecakapan bekerjasama 

E. MENGGUNAKAN IDE-IDE DAN 

TEKNIK MATEMATIKA 

Kapasitas untuk menggunakan konsep 

bilangan, spasi dan ukuran dan teknik 

seperti perkiraan untuk praktik 

Kecakapan akademik 

F. MENYELESAIKAN MASALAH 

Kapasitas untuk menjalankan strategi 

penyelesaian masalah baik untuk situasi 

dimana masalah dan solusi yang diinginkan 

memiliki bukti dan dalam situasi yang 

memerlukan pemikiran kritis dan 

pendekatan kreatif untuk mencapai hasil 

 

Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

Kecakapan memecahkan masalah 

G. MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 

Kapasitas untuk menerapkan teknologi, 

mengkombinasikan keahlian fisik dan 

sensor yang diperlukan untuk menjalankan 

peralatan dengan pengertian ilmiah dan 

prinsip teknologi yang diperlukan untuk 

menghadaptasi system 

Kecakapan vokasional yang terdiri dari 

kecakapan vokasional dasar dan 

kecakapan vokasional khusus  
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TABEL 3.7 

KANDUNGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 

PADA KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK 

STANDAR 

KOMPETENSI/KOMPETENSI 

DASAR 

KECAKAPAN HIDUP 

1. Merakit personal computer 

1.1  Merencanakan kebutuhan dan 

spesifikasi 

1.2 Melakukan instalasi 

komponen PC  

1.3 Melakukan keselamatan kerja 

dalam merakit komputer 

1.4 Mengatur komponen PC 

menggunakan software 

(melalui setup BIOS dan 

aktifasi komponen sistem 

operasi). 

1.5 Menyambung periferal 

menggunakan Software 

1.6 Memeriksa hasil perakitan PC 

dan pemasangan periferal. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional  

2. Melakukan instalasi sistem 

operasi dasar 

2.1 Menjelaskan langkah instalasi 

sistem operasi 

2.2 Melaksanakan instalasi 

software sesuai Installation 

Manual 

2.3 Mengecek hasil instalasi 

menggunakan software 

(sampling) 

2.4 Melakukan troubleshooting. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 
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STANDAR 

KOMPETENSI/KOMPETENSI 

DASAR 

KECAKAPAN HIDUP 

3. Menerapkan Keselamatan, 

Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan Hidup (K3LH) 

3.1. Mendeskripsikan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

3.2. Melaksanakan prosedur K3 

3.3. Menerapkan konsep 

lingkungan hidup 

3.4. Menerapkan ketentuan 

pertolongan pertama pada 

kecelakaan. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

4. Menerapkan teknik 

elektronika analog dan digital 

dasar 

4.1 Menerapkan teori kelistrikan 

4.2 Mengenal komponen 

elektronika 

4.3 Menggunakan komponen 

elektronika 

4.4 Menerapkan konsep 

elektronika digital 

4.5 Menerapkan sistem bilangan 

digital 

4.6 Menerapkan elektronika 

digital untuk komputer. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

5. Menerapkan algoritma 

pemrograman tingkat dasar 

5.1 Menjelaskan struktur 

algoritma 

5.2 Membuat alur logika 

pemrograman 

5.3 Menjelaskan Data Flow 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 
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STANDAR 

KOMPETENSI/KOMPETENSI 

DASAR 

KECAKAPAN HIDUP 

Diagram (DFD) 

5.4 Membuat diagram alir 

pemrograman 

5.5 Menjelaskan varian dan 

invariant 

5.6 Menerapkan pengelolaan 

array. 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akad 

6. Menerapkan algoritma 

pemrograman tingkat lanjut 

6.1 Menjelaskan prinsip array 

multi dimensi 

6.2 Mengunakan array multi 

dimensi 

6.3 Menggunakan prosedur dan 

fungsi 

6.4 Menggunakan library 

pemrograman grafik. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

7. Membuat basis data 

7.1 Mengidentifikasi struktur 

hirarki basis data  

7.2 Menjelaskan Entity 

Relationship Diagram (ERD) 

7.3 Menerapkan normalisasi basis 

data 

7.4 Membuat database 

management system (DBMS). 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 
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STANDAR 

KOMPETENSI/KOMPETENSI 

DASAR 

KECAKAPAN HIDUP 

8. Menerapkan aplikasi basis 

data 

8.1 Menjelaskan jenis perintah 

SQL 

8.2 Membuat table basis data 

8.3 Menerapkan query pada basis 

data 

8.4 Membuat form basis data 

8.5 Menerapkan macro pada basis 

data 

8.6 Membuat report. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

9. Memahami pemrograman 

visual berbasis desktop 

9.1. Menjelaskan IDE aplikasi 

bahasa pemograman 

9.2. Menjelaskan objek aplikasi 

bahasa pemograman 

9.3. Menjelaskan user interface 

aplikasi bahasa pemograman 

9.4. Menjelaskan tipe file 

9.5. Menjalankan aplikasi. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

10. Membuat paket software 

aplikasi berbasis desktop 

10.1 Menjelaskan menu aplikasi  

10.2 Menyiapkan sistem komputer  

10.3 Mendemonstrasikan aplikasi 

paket installer 

10.4 Menyimpan installer aplikasi 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 
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STANDAR 

KOMPETENSI/KOMPETENSI 

DASAR 

KECAKAPAN HIDUP 

10.5 Menghubungkan aplikasi 

dengan basis data. 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

11. Mengoperasikan sistem 

operasi jaringan komputer 

11.1 Menjelaskan fungsi periferal 

jaringan komputer 

11.2 Mengidentifikasikan 

ketersambungan jaringan 

11.3 Mengoperasikan aplikasi 

jaringan komputer 

11.4 Melakukan pemutusan 

jaringan.  

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

12. Menerapkan bahasa 

pemrograman SQL tingkat 

dasar 

12.1 Menjelaskan konsep 

pengoperasian bahasa 

pemrograman (SQL) 

12.2 Mempersiapkan perangkat 

lunak SQL 

12.3 Mendeskripsikan menu 

aplikasi SQL 

12.4 Membuat tabel 

12.5 Mengoperasikan tabel dan 

table view. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 
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STANDAR 

KOMPETENSI/KOMPETENSI 

DASAR 

KECAKAPAN HIDUP 

13. Menerapkan bahasa 

pemrograman SQL tingkat 

lanjut 

13.1 Menentukan formula 

pembentukan data dengan 

batasan waktu 

13.2 Membuat prosedur dan 

fungsi 

13.3 Menulis kode program 

pembangkitan data dengan 

batasan waktu 

13.4 Mengoperasikan trigger. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

14. Menerapkan dasar-dasar 

pembuatan web statis tingkat 

dasar 

14.1 Menjelaskan konsep dasar 

dan teknologi Webpage 

14.2 Menjelaskan struktur 

dokumen HTML 

14.3 Menambahkan objek pada 

web 

14.4 Membuat tabel pada web 

14.5 Membuat Link pada web 

14.6 Menyimpan dokumen 

14.7 Menguji dokumen. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

15. Membuat halaman web 

dinamis tingkat dasar 

15.1 Menjelaskan konsep 

pembuatan halaman web 

dinamis 

15.2 Mempersiapkan lingkungan 

teknis 

15.3 Membuat halaman web 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 
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STANDAR 

KOMPETENSI/KOMPETENSI 

DASAR 

KECAKAPAN HIDUP 

dinamis sederhana 

15.4 Menambahkan fungsi-fungsi 

pada halaman web dinamis 

15.5 Menguji halaman web 

dinamis. 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

16. Membuat halaman web 

dinamis tingkat lanjut 

16.1 Menjelaskan konsep 

pemrograman web dinamis 

16.2 Mempersiapkan pembuatan 

aplikasi 

16.3 Membuat web menggunakan 

bahasa script. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

17. Merancang aplikasi teks dan 

desktop berbasis objek 

17.1 Menjelaskan dasar-dasar 

pemrograman 

17.2 Menerapkan fungsi 

17.3 Menerapkan pointer 

17.4 Menjelaskan class 

17.5 Merancang aplikasi 

berorientasi objek. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 
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STANDAR 

KOMPETENSI/KOMPETENSI 

DASAR 

KECAKAPAN HIDUP 

 Kecakapan vokasional 

18. Menggunakan bahasa 

pemrograman berorientasi 

objek 

18.1 Menggunakan tipe data 

control program  

18.2 Membuat class 

18.3 Membuat inheritance, 

polimorphy, overloading, dan 

friends 

18.4 Membuat interface dan paket 

18.5 Mengkompilasi program 

berorientasi objek. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

19. Merancang program aplikasi 

web berbasis objek 

19.1 Menjelaskan file I/O 

(Input/Output), tipe data dan 

variable pada java 

programming 

19.2 Menjelaskan exception 

handling 

19.3 Menjelaskan applet 

19.4 Menerapkan konektivitas 

basis data. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional  
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STANDAR 

KOMPETENSI/KOMPETENSI 

DASAR 

KECAKAPAN HIDUP 

20. Membuat aplikasi basis data 

menggunakan SQL 

20.1 Menjelaskan kebutuhan 

software 

20.2 Membuat Entity Relationship 

Diagram (ERD) 

20.3 Membuat Data Flow 

Diagram (DFD) 

20.4 Mempersiapkan lembar kerja 

Basis Data 

20.5 Menggunakan sintaks-sintaks 

khusus SQL 

20.6 Membuat Query Basis Data. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

21. Mengintegrasikan basis data 

dengan sebuah web 

21.1 Menjelaskan prosedur 

pengintegrasian sebuah basis 

data dengan sebuah situs 

web 

21.2 Mempersiapkan basis data 

21.3 Membuat login pada basis 

data 

21.4 Membuat koneksi basis data 

pada web 

21.5 Menguji konektivitas basis 

data pada web. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 
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STANDAR 

KOMPETENSI/KOMPETENSI 

DASAR 

KECAKAPAN HIDUP 

22. Membuat program basis data 

22.1 Menjelaskan konsep 

pembuatan DBMS berbasis 

Client-Server 

22.2 Menggunakan SQL  

22.3 Menggunakan stored 

procedures  

22.4 Menggunakan triggers 

22.5 Menggunakan administrasi 

SQL  

22.6 Menjelaskan struktur 

program aplikasi  

22.7 Menerapkan SQL. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

23. Membuat aplikasi web 

berbasis JSP 

23.1 Menjelaskan kebutuhan 

software 

23.2 Menjelaskan dasar-dasar JSP 

23.3 Membuat aplikasi web 

berbasis JSP 

23.4 Menyiapkan server untuk 

aplikasi web berbasis JSP 

23.5 Menyimpan state (kondisi) 

ke dalam server dan client. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 
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TABEL 3.14 

KANDUNGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 

PADA KOMPETENSI KEAHLIAN JASA BOGA 

 

STANDAR KOMPETENSI / 

KOMPETENSI DASAR 
KECAKAPAN HIDUP 

1. Menerapkan keselamatan, kesehatan kerja 

(K3) dan hygiene sanitasi 

1.1 Mendeskripsikan keselamatan, 

kesehatan kerja (K3), dan hygiene 

sanitasi 

1.2 Melaksanakan prosedur K3 dan 

hygiene sanitasi 

1.3 Melaksanakan prosedur pembersihan 

area kerja 

1.4 Menerapkan konsep lingkungan hidup 

1.5 Menerapkan ketentuan pertolongan 

pertama pada kecelakaan. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional  

 

2. Melakukan komunikasi dalam 

pelayanan jasa  

2.1 Menjelaskan prinsip-prinsip 

berkomunikasi 

2.2 Memilih cara berkomunikasi dengan 

teman kerja, kolega dan pelanggan 

2.3 Melakukan komunikasi dan kerjasama 

dalam tim atau kelompok 

2.4 Melakukan komunikasi dalam 

lingkungan yang berbeda 

2.5 Memberikan pelayanan untuk tamu 

2.6 Menjaga standar penampilan personal. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 
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STANDAR KOMPETENSI / 

KOMPETENSI DASAR 
KECAKAPAN HIDUP 

3. Melakukan persiapan pengolahan 

3.1 Menunjukkan alur kerja persiapan 

pengolahan 

3.2 Mengorganisir persiapan pengolahan 

3.3 Melakukan persiapan dasar pengolahan 

makanan 

3.4 Menggunakan metode dasar memasak 

3.5 Membuat potongan sayuran 

3.6 Membuat garnish dan lipatan daun. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

4.   Mengolah makanan kontinental 

 

1.1 Menjelaskan prinsip pengolahan 

makanan kontinental 

1.2 Mengolah stock, soup dan sauce 

1.3 Mengolah cold dan hot appetizer atau 

salad 

1.4 Mengolah sandwich dan hidangan dari 

sayuran 

1.5 Mengolah hidangan berbahan terigu 

1.6 Mengolah hidangan dari telur, unggas, 

daging dan seafood 

1.7 Menggunakan peralatan pengolahan 

makanan. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 
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STANDAR KOMPETENSI / 

KOMPETENSI DASAR 
KECAKAPAN HIDUP 

2. Mengolah makanan Indonesia 

2.1 Menjelaskan prinsip pengolahan 

makanan Indonesia 

2.2 Mengolah salad (gado-gado, urap, 

rujak) 

2.3 Mengolah sup dan soto 

2.4 Mengolah hidangan nasi dan mie 

2.5 Mengolah hidangan sate atau jenis 

makanan yang dipanggang 

2.6 Mengolah hidangan Indonesia dari 

unggas, daging dan seafood 

2.7 Mengoperasikan alat pengolahan 

makanan. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

3. Melayani makan dan minum 

3.1 Menjelaskan ruang lingkup pelayanan 

makanan dan minuman 

3.2 Mengoperasikan peralatan layanan 

makanan dan minuman 

3.3 Menyediakan layanan makanan dan 

minuman di restoran 

3.4 Menyediakan room service 

3.5 Membuat minuman non alkohol. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 
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STANDAR KOMPETENSI / 

KOMPETENSI DASAR 
KECAKAPAN HIDUP 

4. Melakukan perencanaan hidangan 

harian untuk meningkatkan kesehatan 

4.1 Menjelaskan aturan makan atau diet 

4.2 Mengidentifikasi kebutuhan gizi 

4.3 Membuat rencana menu sesuai 

kebutuhan gizi 

4.4 Menghitung kandungan gizi bahan 

makanan 

4.5 Mengevaluasi menu dan makanan yang 

diolah. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

5. melakukan pengolahan makanan untuk 

kesempatan khusus. 

5.1 Menjelaskan jenis – jenis kesempatan 

khusus 

5.2 Merencanakan menu kesempatan 

khusus 

5.3 Mengoperasikan peralatan pengolahan 

makanan 

5.4 Melakukan pengolahan makanan sesuai 

menu 

5.5 Menyajikan makanan menu khusus. 

 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 
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STANDAR KOMPETENSI / 

KOMPETENSI DASAR 
KECAKAPAN HIDUP 

6. Melakukan pengelolaan usaha jasa boga 

6.1 Menjelaskan sistem usaha jasa boga  

6.2 Merencanakan usaha jasa boga 

berdasarkan menu 

6.3 Menghitung kalkulasi harga 

6.4 Menyiapkan makanan untuk buffee 

6.5 Mengorganisir operasi makanan dalam 

jumlah besar 

6.6 Menyediakan penghubung antara dapur 

dan area pelayanan. 

 Kecakapan personal : 

- yang meliputi eksistensi diri sebagai 

makhluk sosial, hamba tuhan, dan 

makhluk lingkungan hidup 

- Kesadaran akan potensi diri 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  

- Kecakapan memecahkan masalah 

 Kecakapan sosial : 

- Kecakapan berkomunikasi 

- Kecakapan bekerjasama 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan vokasional 

 

e.Pengaturan Beban Belajar 

Beban belajar adalah rumusan satuan waktu yang dibutuhkan peserta didik 

dalam mengikuti kompetensi pembelajaran melalui sistem tatap muka (teori, 

praktik di sekolah dan praktik di industri), penugasan terstruktur dan kegiatan 

mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 

Penugasan terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa 

pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik, didesain oleh pendidik 

untuk menunjang pencapaian kompetensi pada kegiatan tatap muka, termasuk 

kegiatan perbaikan, pengayaan dan percepatan. Sedangkan kegiatan mandiri 

tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman 

materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk 

menunjang pencapaian kompetensi yang waktu penyelesaiannya diatur oleh 

peserta didik. 

a. SMK Negeri 1 Tampaksiring menggunakan pengaturan beban belajar 

dalam sistem paket yaitu 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit. 
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b. Jumlah jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket 

dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum  

c. (Tabel 3.1 sampai dengan table 3.10 ) jumlah jam pembelajaran per 

minggu adalah 48 jam pelajaran  

d. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur dalam sistem paket untuk SMK 0% - 60% dari waktu kegiatan 

tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.. Pemanfaatan alokasi waktu 

tersebut mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai 

kompetensi. 

e. Dua jam pembelajaran kegiatan praktik di sekolah atau empat jam 

pembelajaran kegiatan praktik di luar sekolah, setara dengan satu jam 

pembelajaran tatap muka yang tercantum pada struktur kurikulum. 

 

f.Ketuntasan Belajar 

 
Ketuntasan Belajar  

Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan 

belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi yaitu 

ketuntasan belajar KD yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD 

tertentu pada tingkat penguasaan minimal atau di atasnya, sedangkan ketuntasan 

belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap 

semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan.  

Ketuntasan Belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai 

kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester. 

Ketuntasan Belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada 

semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran. Ketuntasan dalam tingkat satuan 

pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata 

pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik 

dari satuan pendidikan.  

Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat 

Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) sebagaimana tertera pada 

tabel berikut. 
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Nilai Ketuntasan Sikap 

(Predikat) 

Sangat Baik (SB) 

Cukup (C) 

Kurang (K) 

 

Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan 

dengan predikat Baik (B).  
Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan 

dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 – 1,00 untuk 

angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D sebagaimana 

tertera pada tabel berikut. 

Nilai Ketuntasan 

Pengetahuan dan Keterampilan 

Rentang Angka Huruf 

86 - 100 A 

71 - 85 B 

56 - 70 C 

0 - 55 D 

 

 

f. Penilaian 

Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai 

kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan  

Teknik dan instrumen yang dapat digunakan untuk menilai 

kompetensi pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan.  

a. Penilaian Kompetensi Sikap  

 

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait 

dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. 

Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup 

yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi 

perubahan perilaku atau tindakan yang diharapkan.  

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap 

peserta didik, antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian 

teman sebaya, dan penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan 

antara lain daftar cek atau skala penilaian (rating - 13 -  
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scale) yang disertai rubrik, yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan 
modus.  

1) Observasi  
 

Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui 

pengamatan dengan menggunakan format yang berisi sejumlah 

indikator perilaku yang diamati, baik yang terkait dengan mata 

pelajaran maupun secara umum. Pengamatan terhadap sikap 

dan perilaku yang terkait dengan mata pelajaran dilakukan 

oleh guru yang bersangkutan selama proses pembelajaran 

berlangsung, seperti: ketekunan belajar, percaya diri, rasa 

ingin tahu, kerajinan, kerjasama, kejujuran, disiplin, peduli 

lingkungan, dan selama peserta didik berada di sekolah atau 

bahkan di luar sekolah selama perilakunya dapat diamati guru. 

b. Kelas X,XI dan XII 

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 66 tahun 2013 dan dipertegas 

dengan Permen Dikbud nomor 104 tahun 2014, Penilaian hasil belajar 

dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian projek, 

ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian 

tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan 

ujian nasional. 

1) Penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. 

2) Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum 

ulangan harian. 

3) Penilaian projek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau 

tema pelajaran. 

4) Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses 

pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan. 

5) Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, dilakukan oleh 

pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 

6) Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir 

kelas XI, dengan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh 

Pemerintah. Ujian tingkat kompetensi pada akhir kelas kelas XII 

dilakukan melalui UN. 
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7) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi dilakukan dengan metode survey 

oleh Pemerintah pada akhir kelas dan kelas XI. 

8) Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai 

denganperaturan perundang-undangan 

9) Ujian Nasional dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan 

peraturanperundang-undangan. 

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut: 

1) Penilaian kompetensi sikap 

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui: 

a) observasi,  

b) penilaian diri (self assessment),  

c) penilaian “teman sejawat” (peer assessment) oleh peserta didik 

d) Jurnal.  

Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan 

penilaian antar peserta didik adalah lembar pengamatan berupa 

daftar cek (checklist) atau skala penilaian (rating scale) yang disertai 

rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 

Nilai sikap dikualifikasikan menjadi predikat sebagai berikut: 

SB = Sangat Baik  =  80 - 100 

B = Baik =  70 - 79 

C = Cukup =  60 - 69 

K = Kurang =  < 60 

Nilai kompetensi sikap pada LHB didapat dari rata-rata nilai 

observasi, nilai diri sendiri, nilai teman sejawat dan nilai jurnal 

Contoh: 

Seorang peserta didik dalam mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti 

memperoleh: 

Nilai Observasi =  85, Nilai diri sendiri = 80, Nilai antarteman =  80, 

Nilai Jurnal =  75 

Deskripsi: Sikapnya baik, berpakaian sopan dalam kehidupan 

sehari-hari, menunjukkan sikap jujur dan hormat kepada guru, 

namun kontrol dirinya perlu ditingkatkan. 
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2) Penilaian kompetensi pengetahuan 

Penilaian Pengetahuan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran (Pendidik) melalui: 

a) Tes tulis 

b) Tes lisan 

c) Penugasan 

Penilaian Pengetahuan terdiri atas: Nilai Proses (Nilai Harian) = NH, Nilai 

Ulangan Tengah Semester = UTS, dan Nilai Ulangan Akhir Semester = UAS. 

a) Nilai Harian diperoleh dari hasil Tes Tulis, Tes Lisan, dan 

Penugasan yang dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran satu 

Kompetensi Dasar (KD). 

b) Penghitungan nilai Pengetahuan diperoleh dari rerata NH, UTS, dan 

UAS.  

c) Penilaian LHB untuk pengetahuan menggunakan penilaian 

kuantitatif dengan skala 0 – 100,  dan diberi predikat sebagai berikut: 

     Tabel 3.8 

PREDIKAT 
NILAI KOMPETENSI 

PENGETAHUAN KETERAMPILAN SIKAP 

 
 

 
SB 

A 86 - 100 86 - 100 

B 71 - 85 71 - 85 

B        C 56 - 70 56 - 70 

       D  0 - 55  0 - 55 

 
 

 

C  
 

 

 
 

 

 
 

 
K 

 
 

 

   

d) Penghitungan Nilai Pengetahuan adalah dengan cara: 

(1) NH, UTS, dan UAS menggunakan skala nilai 0 sd 100 

3) Penilaian kompetensi keterampilan 

a) Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan oleh Guru Mata 

Pelajaran (Pendidik)melalui: 

(1) Tes praktik 

(2) Projek 

(3) Portofolio  
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b) Penilaian kompetensi keterampilan terdiri atas:  

(1) NilaiPraktik,  

(2) Nilai Projek,  

(3) Nilai Portofolio 

c) Penilaian Keterampilan dilakukan pada setiap akhir menyelesaikan satu 

KD. 

d) Penghitungan nilai keterampilan diperoleh dari rata-rata Penilaian Praktik, 

Penilaian Projek dan Penilaian Portofolio.  

 

Tabel 3.9 

PREDIKAT 
NILAI KOMPETENSI 

PENGETAHUAN KETERAMPILAN SIKAP 

A 86 - 100 86 - 100 

SB 
B 71 - 85 71 - 85 

C 56 - 70 56 - 70 B 

D 0 - 55 0 - 55 
B- 

   

   

C    

   

   
K 

   

 

e) Penghitungan Nilai Keterampilan adalah dengan cara: 

(1) Nilai praktik, projek, dan portofolio menggunakan skala nilai 0 sd 

100. 

(2) Nilai rapor merupakan hasil konversi dari rerata nilai praktik (NPr), 

projek (NPj), dan portofolio (NPo) dengan perhitungan sebagai 

berikut  (rerata NPr, NPj, dan NPo /100) x 4 

(3) Contoh: 

Seorang peserta didik memperoleh nilai keterampilan pada Mata 

Pelajaran Agama dan Budi Pekerti sebagai berikut: 

Nilai Praktik (NPr) = 80; Nilai Projek (NPj) = 75; Nilai Portofolio (NPo) 

=  80 

Rerata NPr, NPj, NPo = (80 + 85 + 80) : 3 = 245 : 3 = 81,67 
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c. Kelas XII 

Penilaian dilakukan secara menyeluruh, yaitu mencakup semua aspek 

kompetensi yang meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif 

dan dilakukan oleh semua guru.  

1) Kemampuan kognitif dilaksanakan melalui: 

a) Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan 

Akhir Semester (UAS) 

Hasil ulangan (ulangan harian/UTS/UAS) dibagikan kepada peserta 

didik untuk ditandatangani oleh orang tua dan dikumpulkan oleh 

guru mata pelajaran menjadi portofolio nilai ulangan peserta didik 

yang akan menjadi perimbangan dalam kenaikan, penjurusan dan 

kelulusan peserta didik. 

b) Tugas Terstruktur (PT) 

c) Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) 

d) Semua guru diwajibkan memiliki program remedial yang dibuat 

awal tahun yang berisi tentang aturan bagi peserta didik yang harus 

mengikuti remedial. Setelah melaksanakan remedial (apabila ada) 

guru membuat laporan yang beirisi tentang siapa yang diremedial, 

kapan diremedial dan bentuk remedialnya. 

2) Kemampuan afektif dan psikomotor penilaiannyadiintegrasikan ke 

dalam penilaian kognitif dan praktik serta penilaiannya diserahkan ke 

guru masing-masing serta hasil akhir penilaian disesuaikan dengan 

dominasi ranah. 

3) Penilaian Kelompok Mata Pelajaran 

Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan 

dan kepribadian, kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan, dan kelompok mata pelajaran estetika selain 

oleh guru mata pelajaran masing-masing, juga dipertimbangkan dan 

dimusyawarahkan dengan semua guru yang dilaksanakan melalui 

rapat guru dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. 
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h.Kenaikan Kelas dan Kelulusan 

Yang dimaksud dengan kenaikan kelas adalah pernyataan yang menegaskan 

bahwa peserta didik telah kompeten dan berhak  melanjutkan ke jenjang 

kompetensi-kompetensi tahun selanjutnya. Pernyataan kompeten atau yang 

berarti dapat melanjutkan, ditetapkan berdasarkan  pertimbangan kinerja 

peserta didik yang meliputi aspek : 

a. Akademik : sesuai dengan KKM 

b. Nonakademik : 

1) Kehadiran ≥ 80% 

2) Sikap/kepribadian minimal B (Baik) 

 

Khusus untuk kelas X, peserta didik harus mencapai KKM untuk Kompetensi 

Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan sesuai ketentuan penilaian yang 

berlaku. 

Pernyataan kenaikan kelas dilakukan melalui pembagian buku rapot yang 

dilakukan di akhir tahun pelajaran.  Setiap siswa akan memperoleh buku rapor 

yang berisi laporan hasil belajar  sesuai dengan jumlah kompetensi yang telah 

dinyatakan kompeten. 

 

Yang dimaksud kelulusan menurut ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1) 

adalah bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan 

menengah setelah: 

b. menyelesaikan seluruh kompetensi pembelajaran; yang berarti peserta 

didik telah dinyatakan tuntas atau kompeten oleh gurunya untuk seluruh 

kompetensi pendidikan dan pembelajaran yang diikuti. 

c. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata 

pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok 

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan 

kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.  Berarti 

peserta didik memperoleh nilai kepribadian minimal B (baik) atau telah 

dinyatakan kompeten untuk mata pelajaran kompetensi normatif. 
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d. lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi; Berarti telah mengikuti ujian sekolah dan dinyatakan  lulus atau 

kompeten untuk mata pelajaran yang diujikan.  Program produktif  tidak 

menjadi bagian dari ujian sekolah.  Pelaksanaan ujian sekolah mengikuti 

ketentuan Permendiknas dan SOP yang diterbitkan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). 

e. Untuk kelas XII lulus Ujian Nasional untuk mata pelajaran yang diujikan 

(Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ujian Kompetensi 

Keahlian).  Pelaksanaan Ujian Nasional mengikuti Permendiknas yang 

dikeluarkan setiap tahun oleh Depdiknas dan SOP yang dikeluarkan oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Ke empat persyaratan di atas merupakan urutan prasyarat, artinya kelulusan 

bukan semata-mata hanya ditentukan oleh kelulusan ujian nasional;  tetapi 

untuk bisa mengikuti ujian nasional dan ujian sekolah  syarat  sebelumnya 

harus dilalui.  

SMK Negeri 1 Tampaksiring berupaya untuk meningkatkan hasil lulusan 

peserta didik dengan cara memberikan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran 

diluar jam tatap muka. 

Sedangkan siswa yang belum lulus ujian akhir, diharapkan untuk dapat 

mengikuti proses pembelajaran dan meningkatkan upaya pengembangan diri, 

untuk dapat meningkatkan kompetensinya untuk mengikuti ujian selanjutnya. 

Secara Khusus Standar Kompetensi Lulusan SMK meliputi: 

1) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 

perkembangan remaja 

2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan 

diri serta memperbaiki kekurangannya 

3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, 

perbuatan, dan pekerjaannya 

4) Berpartisipasi dalam menegakkan aturan-aturan sosial  
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5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup global 

6) Membangun  dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif 

7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

dalam pengambilan keputusan 

8) Menunjukkan kemampuan budaya belajar untuk pemberdayaan diri 

9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik 

10) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah 

kompleks 

11) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial 

12) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab 

13) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

14) Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya 

15) Mengapresiasi karya seni dan budaya 

16) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok 

17) Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta 

kebersihan lingkungan 

18) Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun 

19) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat 

20) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang 

lain 

21) Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara 

sistematis dan estesis 
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22) Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan 

berbicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

23) Menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik 

untuk memenuhi tuntutan dunia  kerja maupun untuk mengikuti 

pendidikan tinggi sesuai dengan kejuruannya. 

 

i.Penjurusan 

Yang dimaksud penjurusan pada SMK menyangkut 3 hal: 

a. Pembukaan dan penutupan Bidang/Program Studi  Keahlian dan 

Kompetensi Keahlian di SMK yang diatur dalam Kepmendiknas 

No.60/U/2002 dan Keputusan Dirjen Mandikdasmen 

No.251/C/KEP/MN/2008.   

b. Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang diatur dalam 

Kepmendiknas No. 251/C/KEP/MN/2008 yaitu:  

1) Bidang studi keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

    Program studi keahlian : Teknik Komputer dan Informatika 

    Kompetensi keahlian :  Multimedia 

    Kode :  2089 / 67 

2) Bidang studi keahlian : Seni Kerajinan dan Pariwisata 

    Program studi keahlian : Pariwisata 

    Kompetensi keahlian :  Akomodasi Perhotelan 

    Kode :  4118/ 110 

3) Bidang Studi Keahlian      : Seni, Kerajinan dan Pariwisata 

Program Studi Keahlian  : Tata Boga 

Kompetensi Keahlian  : Jasa Boga 

Kode :  4427/111 

4) Bidang Studi Keahlian      : Seni Kerajinan dan Pariwisata 

Program Studi Keahlian  : Pariwisata 

Kompetensi Keahlian  : Usaha Perjalanan Wisata   
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Kode : 109 

5) Bidang Studi Keahlian      : Seni Kerajinan dan Pariwisata 

Program Studi Keahlian  : Pariwisata 

Kompetensi Keahlian  : Kecantikan Kulit 

Kode : 112 

 

c. Persyaratan siswa memilih masuk Kompetensi Keahlian Rekayasa 

Perangkat Lunak, Multimedia, Jasa Boga maupun Akuntansi, meliputi: 

2) Persyaratan akademik : seperti nilai hasil UN, nilai tes masuk. 

3) Persyaratan non akademik : antara lain persyaratan administrasi, tinggi 

badan, tidak bertato, tidak bertindik, dan rambut tidak dicat, sehat 

jasmani dan rohani 

 

 j.  Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global 

a. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang 

memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam 

aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, 

ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan 

kompetensi peserta didik. 

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK dapat memasukkan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. 

c. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global menjadi mata pelajaran 

muatan lokal. 

d. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat diperoleh peserta 

didik dari SMKNegeri 1 Tampaksiring yaitu; Bahasa Bali, Bahasa 

Jepang,dan bahasa Francis. 

7 . Pendidikan Karakter Bangsa 

Nilai-nilai Karakter Bangsa diimplementasikan di Sekolah Kejuruan Bali  

dalam bentuk: 
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a. Setiap pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

mengintegrasikan nilai karakter bangsa, yang nantinya secara riil 

dituangkan dalam perencanaan proses pembelajaran, melalui silabus dan 

RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan nilai yang 

diterapkan. 

b. Nilai karakter bangsa juga diintegrasikan dalam mata pelajaran muatan 

lokal dan kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler 

c. Untuk menumbuhkan nilai karakter bangsa agar menjadi suatu 

pembiasaan, maka SMK Negeri 1 Tampaksiring setiap hari menerapkan 

beberapa nilai karakter.  
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BAB IV 

KALENDER PENDIDIKAN 

 

1. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan 

pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup 

permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran 

efektif dan hari libur. 

2. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan 

pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada SMK Negeri 1 

Tampaksiring 

3. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran 

untuk setiap tahun pelajaran pada SMK Negeri 1 Tampaksiring 

4. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap 

minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran 

termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan 

pengembangan diri. 

5. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan 

pembelajaran terjadwal pada SMK Negeri 1 Tampaksiring . Waktu libur 

dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir 

tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-

hari besar nasional, dan hari libur khusus. 

Kalender pendidikan ditetapkan oleh SMK Negeri 1 Tampaksiring , 

apabila ada perubahan sekolah melaporkan kepada dinas pendidikan. 

       Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya    

tertera pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 3.10 

URAIAN KEGIATAN KALENDER PENDIDIKAN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

No Kegiatan Waktu Keterangan 

1. Permulaan Tahun 

Pelajaran  

10 s.d.15 Juli 

2017 

Masa Pengenalan 

Lingkungan  Sekolah 

(MPLS) 

Dilaksanakan 6 hari 

 

2. Permulaan Kegiatan 

Belajar di SMK Negeri 1 

Tampaksiring 

1 Juli 2017 Dilaksanakan setelah 

Masa Pengenalan 

Lingkungan Sekolah  

3. Hari belajar sekolah 

efektif semester I  

17 Juli s.d. 16 

Desember 2017 

Hari belajar efektif 111 

hari 

4. Kegiatan tengah semester I 111 – 14 

September 2017
 

Diisi kegiatan Porseni, 

Family resation Kelas X, 

Lomba kreatifitas, 

Pengembangan Bakat dan 

Prestasi Siswa 

5. Kegiatan Ulangan Akhir 

semester I 

28 Nov s.d. 3 

Desember 2017 

Dilaksanakan pada hari 

kerja 

6. Penyerahan buku laporan 

semester I  

16 Desember 

2017 

Dilaksanakan pada hari 

kerja satu hari sebelum 

libur semester  

7. Libur semester I  18s.d.30Desember 

2017 

14 (empat belas) hari 

kalender 

8. Hari belajar sekolah 

efektif semester II  

2 Januari  2017   Hari Belajar efektif 115 

hari  

9. Kegiatan tengah semester 

II 

12 s.d.15 Maret  

2018 

Diisi kegiatan Porseni, 

Karya Wisata, Lomba 

kreatifitas, Pengembangan 

Bakat dan Prestasi Siswa 

10. Kegiatan Ulangan Akhir 

semester II 

23,24,25,26,27,28   

Mei 2018 

Dilaksanakan pada hari 

kerja 

11. Penyerahan buku laporan 

semester II  

14 Juni 2018 Dilaksanakan pada hari 

kerja satu hari sebelum 

libur semester  

12. Libur semester II  18 s.d. 30 Juni 

2017 

14 (empat belas) hari 

kalender 

13. Libur Akhir Tahun 

Pelajaran  

2 s.d Juli  2018 14 (empat belas) hari 

kalender 

14. Ujian Nasional  

SMA/SMK 

Antara bulan 

Maret  dan Mei  

2018 

UASBN dan UN untuk 

seluruh jenjang pendidikan 

mengacu kepada 
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No Kegiatan Waktu Keterangan 

KEPMEN dan SK, Dinas 

Pendidikan Provinsi Bali 

serta Kabupaten/kota 

15 Ujian Nasional Komponen 

Produktif  

Bulan  Maret 

2018 

Dilaksanakan minggu ke 

dua bulan April 2018 

16. Tahapan Penerimaan 

Siswa Baru 

Mei s.d. Juli 2018 Mengikuti SK.Kep.Dinas 

Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kab/Kota 

17 Pendaftaran Calon Siswa 

Baru  

Junis.d. Juli 2017 Mengikuti SK.Kepala 

Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga Provinsi 

Bali. 

18. Akhir tahun pelajaran 

2017/2018 

15 juli 2017  

19. Permulaan tahun pelajaran  16 Juli 2018 Awal Minggu ketiga 

20. Permulaan tahun pelajaran  9Juli 2017 Awal Minggu ketiga 

21. Kelebihan Jam Mengajar  Kelebihan hari belajar 

efektif agar dimanfaatkan 

untuk kegiatan 

pembelajaran dalam upaya 

peningkatan mutu 

pendidikan 

 

 

PERKIRAAN JADWAL LIBUR UMUM NASIONAL DAN KHUSUS 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 

 

NO KEGIATAN WAKTU 

1 Libur Umum / Nasional :  

 - Hari Kemerdekaan RI Kamis,17 Agustus 2017 

 - Hari Idul Adha Jumat,12 September 2017 

 - Tahun Baru 1435 Hijriah  Kamis, 2 Oktober 2017 

 - Maulid Nabi Muhammad SAW 1 Desember 2017 

 - Hari Natal Senin 25 Desember 2017 

 - Tahun Baru Masehi Senun,1 Januari 2018 

 - Tahun Baru Imlek Jumat,16 Februari 2018 

 - Hari Raya Nyepi Sabtu, 17 Maret 2018 

 - Jumat Agung Jumat, 30  Maret 2018 

 - Isra Miraj Nabi Muhamad SAW  jumat,13April  2018 

 - Hari Buruh Internasional Selasa, 1 Mei 2018 

 
- Hari Waisak 2560 

Sealasa, 29  Mei 2018 

 
- Hari Kenaikan Isa Al-Masih (Kenaikan Yesus 

Kristus) 
Kamis,10 Mei 2018 

 - Idul Fitri ( 1-2 Syawal 1438 H ) Jumat, sabtu, 15 dan 16 juni 2018 
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 -   

 -   

2 Libur Khusus  

 - Hari Saraswati 1 Sabtu,19 Agustus 2018 

 - Hari Pagerwesi 1 Rabu, 23 Agustus 2018 

 - Hari Raya Galungan dan Kuningan II 
Selasa, 31 Oktober s.d 11 Nov 

2017 

 - Hari Siwa Ratri 
Seni dan Selasa, 15,16 Januari 

2018 

 - Hari Raya Taur kesanga Jumat, 16 Maret 2018 

 - Hari Saraswati 2 Sabtu,17 Maret 2018 

 - Hari Pagerwesi 2 Rabu, 21 Maret  2018 

 -   

 -   

 -   

3 Kegiatan Non Kurikuler  

 - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Senin-Sabtu,10  s.d 15 Juli 2017 

 - Kegiatan Tengah Semester I 
Seni – Kamis, 11  s.d  14 

September 2017 

 - Pembagian Raport Semester I Sabtu,16 Desember 2017 

 - Kegiatan Tengah Semester II Seni,Kamis, 12 s.d 15 Maret 2018 

 - Pembagian Raport Semester II Kamis,14 Juni 2018 

 -   

4 Libur Sekolah  

 - Libur Semester I 18 s.d 30 Desember  2017 

 - Libur Semester II 18  s.d  30 Juni 2018 

 - Libur Akhir Tahun Pelajaran 2  s.d    14  Juli 2018 

 -   

 -   
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BAB V 

PENUTUP 

1.KESIMPULAN 

  Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan 

kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh 

sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan 

penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di 

daerah.  

Pengembangan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidkan. Kedelapan standar nasional 

pendidikan tersebut, merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam 

mengembangkan pendidikan. 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 1 Tampaksiring 

apabila kegiatan belajar mampu membentuk pola tingkah laku peserta didik sesuai 

dengan tujuan pendidikan, serta dapat dievaluasi melalui pengukuran dengan 

menggunakan tes dan praktek pada dunia industri dan dunia usaha. Proses 

pembelajaran akan efektif apabila dilakukan melalui persiapan yang cukup dan 

terencana dengan baik supaya dapat diterima untuk memenuhi: 

 1. Kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat global 

 2. Menyiapakan peserta didik menjadi tenaga yang trampil (Life Skill)  

                Sehingga dapat diserap di dunia usaha dan dunia industri. 

3. Mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan                               

     Dunia global.          

 4. Sebagai proses untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi 

 

2.SARAN 

  Demi penyempurnaan  kurikulum SMK N 1 Tampaksiring kami 

mengharapkan kritik dan sarannya sehingga kurikulum tersebut dapat berguna 

bagi masyarakat, lembaga pendidikan, pada umumnya dan khususnya pada 

masing-masing program keahlian. 
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LAMPIRAN 

1.GLOSARIUM 

KURIKULUM adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapi tujuan pendidikan tertentu. 

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan 

pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 

struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, 

dan silabus. 

SILABUS adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar 

kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN merupakan bagian dari 

perencanaan proses pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar. 

PENUGASAN TERSTRUKTUR adalah kegiatan pembelajaran yang berupa 

pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik 

untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur 

ditentukan oleh pendidik.  

KEGIATAN MANDIRI TIDAK TERSTRUKTUR adalah kegiatan pembelajaran 

yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang 

oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur 

sendiri oleh peserta didik. 

KALENDER PENDIDIKAN adalah pengaturan waktu untuk kegiatan 

pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan 

mencakup  permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran 

efektif dan hari libur. 

PERMULAAN TAHUN PELAJARAN  adalah waktu dimulainya kegiatan 

pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.  

MINGGU EFEKTIF BELAJAR adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran  

untuk setiap tahun pelajaran.  WAKTU PEMBELAJARAN EFEKTIF adalah 

jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk 

seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk 

kegiatan pengembangan diri. 
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WAKTU LIBUR adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan 

pembelajaran terjadwal. 

2.ANALISIS KONTEKS 

           

     ANALISIS  STANDAR ISI DAN SKL SMK NEGERI 1 TAMPAKSIRING 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

KOMPONEN 

DAN ASPEK 

 

INDIKATOR 

 

KONDISI SAT.PEND 

 

UPAYA 

PENCAPAIAN 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

KTSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKL Mata 

Pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

Pendidikan 

 

Silabus disusun 

melalui analisis 

KI dan KD 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap mata 

pelajaran 

melalukan 

analisis SKL 

Mata pelajaran 

sebagaimana 

yang tercantum 

dalam  
PERMENDIKNA

S  NOMOR 54 

TAHUN 2013 
 

Kalender 

Pendidikan 

disusun mengacu 

pada kalender 

dari Provinsi dan 

disesuaikan 

dengan kegiatan 

sekolah.   

  

 

Guru di Sekolah belum 

banyak melakukan 

analisis KI dan KD dalam 

penyusunan silabus 

 

 

 

 

 

 

Guru mata pelajaran 

belum pernah melakukan 

analisis SKL untuk 

mengembangkan kegiatan 

pembelajarannya sesuai 

dengan 

PERMENDIKNAS 

NOMOR 54 TAHUN 

2013 

 

 

 

Belum semua guru 

mampu menghitung dan 

mengiplementasikan 

waktu efektif mata 

pelajaran yang 

diampunya. 

 

Melakukan 

penguatan analisis 

KI dan KD melalui 

IHT-secara periodik 

diawali pada awal 

tahun ajaran baru, 

kemudian dilakukan 

secara rutin minimal 

1 bulan sekali 

 

sosialisasi tentang 

SKL dan 

Permendiknas 

nomor 54 Tahun 

2013 dan Workshop 

Analisis Identifikasi 

SKL Matapelajaran 

secara berkala  

 

 

 

 

Sosialisasi cara 

menghitung waktu 

efektif dari kalender 

pendidikan terhadap 

mata pelajaran yang 

diampu 
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3.ANALISIS KONDISI SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI  

TAMPAKSIRING 

 

 

N

O 

 

KOMPONE

N  

 

KONDISI 

IDEAL 

 

KEKUATAN 

 

KELEMAHAN 

 

 

KESIAPAN 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program -

program 

 

Memiliki 

Semangat 

berkompetisi 

sehat antar 

peserta didik 

tinggi 

 

 

 

Memiliki guru 

minimal  

berkualifikasi 

S-1, 

mengampu 

mata pelajaran 

sesuai dengan 

latar belakang 

pendidikannya  

 

 

Mempunyai 

program 

program 

peningkatan 

mutu yang 

baik dan 

terkendali 

 

Anak didik 

merupakan 

siswa pilihan di 

kabupaten 

dengan 

kemampuan 

sedang sampai 

tinggi 

 

BelumSemua 

guru  

berkualifiksi S1 

dan mengampu 

mata pelajaran 

sesuai dengan 

latar 

belakangpendidi

kannya 

 

 

Sekolah telah 

memiliki 

program 

program yang 

baik untuk 

peningkatan 

mutu sekolah 

 

Motivasi 

bersaing sehat 

antar siswa 

masih rendah 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan   

untuk 

meningkatkan 

kualifikasi 

masih kurang 

 

 

 

 

 

Pengendalian 

program belum 

maksimal 

 

Kurang pada 

pembinaan 

kultur 

bersaing 

 

 

 

 

 

 

Diberikan 

motipasi 

untuk dapat 

meningkatan 

kualifikasi 

 

 

 

 

 

Kurang pada 

koordinasi 

pengendalian 

program 
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3.ANALISIS KONDISI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN 

 

SMK  NEGERI 1 TAMPAKSIRING 

 

 

N

O 

 

KOMPONEN  

 

KONDISI IDEAL 

 

PELUANG 

 

TANTANGAN 

 

 

KESIAPAN 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU/DK 

 

 

 

 

 

 

 

SOSBUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMITE 

SEKOLAH 

 

Terdapat 

dukungan 

finansial dari 

DU/DK untuk 

membantu 

peningkatan 

mutu sekolah 

 

Kondisi sosial 

budaya 

masyarakat 

Tampaksiring, 

memberikan 

kontribusi pada 

kemajuan 

sekolah 

 

 

Sekolah 

memiliki komite 

sekolah yang 

dapat 

memberikan 

dukungan 

program sekolah 

secara 

menyeluruh 

 

DU/DK disekitar 

sekolah cukup 

banyak 

 

 

 

 

 

Gotong royong,  

suka  kerja keras 

dan penguasaan 

seni merupakan 

kultur yang ada di 

masyarakat 

sekitar 

 

 

 

Komite sekolah 

merupakan 

gabungan dari 

berbagai unsur 

dengan berbagai 

latar belakang 

profesi   

 

Jika sekolah 

tidak melakukan 

sosialisasi dan  

Inovasi pada 

pengajaran 

sekolah akan 

ditinggalkan 

pelanggan 

 

Budaya kerja 

keras belum 

banyak 

diterapkan 

dalam dunia 

pendidikan 

karena alasan 

rendahnya 

provit 

Kegiatan 

sekolah yang 

tidak inovatif 

dan tidak 

didasarkan pada 

pijakan budaya 

tradisional Bali 

tidak akan 

mendapat 

dukungan dana 

dari komite 

sekolah 

 

 

Belum 

maksimal pada 

inovasi dan 

intensitas 

sosialisasi 

 

 

 

Belum siap 

pada 

pembiasaan  

kerja keras 

untuk 

memperoleh 

hasil 

 

 

 

Komite 

sekolah belum 

siap ditinjau 

dari waktu 

untuk hadir 

secara 

kontinyu ke 

sekolah 
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4.PROFIL SMK 1 TAMPAKSIRING 

     

    KEADAAN DAN POTENSI SEKOLAH 

a.  Lingkungan Sekolah 

SMK Negeri 1 Tampaksiring terletak di Desa Sanding kawasan pariwisata 

Tampaksiring yang merupakan tujuan wisatawan domestik dan manca negara. 

b.   Keadaan Sekolah 

NAMA SEKOLAH 

NSS 

NPSN 

ALAMAT 

 

NAMA KEPALA SEKOLAH 

JUMLAH SISWA 

JUMLAH GURU NEGERI 

JUMLAH GURU KONTRAK 

JUMLAH GURU HONOR 

JUMLAH PEGAWAI NEGERI 

JUMLAH PEGAWAI HONOR 

PROVINSI 

OTONOMI 

KECAMATAN 

DESA/KELURAHAN 

JALAN DAN NOMOR 

KODE POS 

TELEPON 

FAKSIMILE 

DAERAH 

STATUS SEKOLAH 

SK BUPATI 

PENERBIT SK (TTD OLEH) 

TH BERDIRI 

TH PERUBAHAN 

: SMK NEGERI 1 TAMPAKSIRING 

: 342220504003 

: 50103356  

: Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, 

  Kabupaten Gianyar 

: I Nyoman Sujana,S.Pd,M.Pd. 

: 1001 Orang 

: 34 Orang 

: 10 Orang 

 :30 Orang 

: 2 Orang 

: 23 Orang 

: Bali 

: Daerah Gianyar 

: Tampaksiring 

: Sanding 

: Jalan Raya Tampaksiring, Desa Sanding 

: 80552 

: 0361 – 981681 

: 0361 – 981681 

: Pedesaan 

: Negeri 

: No 389 Tgl. 02 Desember 2005 

: Bupati Gianyar (A.A. Gede Agung Bharata, SH) 

: 2005 
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KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

BANGUNAN SEKOLAH 

LOKASI SEKOLAH 

RUANG KANTOR (BARU) 

LABORATORIUM (BARU) 

RUANG PRAKTIK SISWA ( RPS ) 

RUANG BELAJAR 

RUANG GURU 

  

: Pagi  

: Milik sendiri dan Regroping 

: Desa Sanding, Kec. Tampaksiring Kab. Gianyar 

: 2 (SATU) UNIT 

: 1 (SATU) UNIT, (5 RUANGAN) 

:  4 ( EMPAT ) UNIT 

:  26 

: 1 LOKAL 

  

 

c.Anggaran Sekolah. 

Anggaran sekolah berasal dari dana pemerintah dan dana yang dihimpun dari 

orang tua peserta didik. Setiap peserta didik dikenai biaya  kelas X,XI, XII 

Rp.225.000,-  per bulan. 

Alokasi dana terutama diperuntukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan 

intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dan juga untuk memenuhi kelengkapan sarana 

belajar peserta didik.  

 

d. Personil Sekolah   

SMK Negeri 1 Tampaksiring didirikan pada tahun 2005. Pimpinan sekolah yang 

pernah bertugas di SMK Negeri 1 Tampaksiring sejak awal berdirinya adalah:  

  

 

 

 

 

 

     

Data Personil/Tenaga Kerpendidikan; 

1.   Jumlah Personil : 

No. Uraian Jumlah 

1. Kepala Sekolah 1     orang 

2. Guru Tetap 34 orang 

3. Guru Kontrak 10     orang 

4. Guru Honorer 29 orang 

5. Pegawai Tetap 2    orang 

NAMA PERIODE TUGAS 

1.  Drs. I Nengah Kecapi, MM Tahun 2006  s.d  2010 

2.  Dewa Made Wija,S.Pd,M.Pd Tahun 2010 s.d  2014 

3.  I Nyoman Sujana,S.Pd.M.Pd. Tahun 2015 Sampai sekarang 
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6. 
Pegawai Honorer 

23    orang 

 
Jumlah 

99 orang 

         

 

      

2. Klasifikasi Kepangkatan dan Jabatan Tenaga Pengajar : 

 

No. Pangkat/Golongan Jabatan Jumlah 

1. Pembina  Madya/IVC Guru Utama Muda 3 orang 

2. Pembina Tk.I/IVa. Guru Pembina 18 orang 

3. Penata Tk I/ IIId Guru Dewasa - orang 

4. Penata   IIIc Guru Madya -  orang 

5. Penata Muda Tk.I/IIIb Guru Madya Tk. I  13 orang 

6. Penata Muda   IIIa Guru Madya   orang 

 

3. Klasifikasi Kepangkatan dan Jabatan Tenaga Tata Usaha : 

No. Pangkat/Golongan Jabatan Jumlah 

1. Penata Tk. I / IIId Kasubag TU 1  orang 

2. Penata muda IIIa Pelaksana 1 orang 

3. Pengatur  IId Pelaksana - orang 

4. Pengatur Tk.I / IIb Pelaksana -  orang 

5. Pengatur muda Pelaksana -  orang 

 

4. Klasifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan : 

No. Profesi 
Pendidikan 

SD SLTP SLTA D3 S1 S2 ∑ 

1. Tenaga Pengajar - - - - 54 20 74 

2. Tenaga Tata 

Usaha 

-  18 - 6 - 24 

3. Keamanan   1 - - - 1 

Jumlah   19 - 60 20 99 
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